
HID Mobile Access®
สะดวกสบาย ชาญฉลาดและปลอดภยั

ใชง้านบนมือถือ 
อยา่งมั่นใจ



คณุพรอ้มอา้แขนรบัระดบัทางเลือกใหม่ท่ี
เทคโนโลยีบนมือถือน�ามาใหเ้พ่ือควบคมุการเขา้
ถึงหรือยงั ตัง้แตส่มารท์โฟนไปยงัอปุกรณส์วม
ใสแ่ละแท็บเล็ต อปุกรณมื์อถือมีอยูใ่นสภาพ
แวดลอ้มส�านักงานในปัจจบุนันีพ้รอ้มใชง้านเพ่ือ
เป้าหมายตา่งๆ มากมาย มือถือไดก้ลายเป็น
เทคโนโลยีจ�าเป็นส�าหรบัสหสัวรรษใหม่ ท่ีเสนอ
ความสะดวกสบายและความคลอ่งตวั ดว้ยการ
พฒันาเหลา่นี ้ การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยี
บนมือถือเพ่ือเขา้ถึงประต ู ท่ีจอดรถและประตท่ีู
จอดรถ รวมถึงเครือขา่ยและแอพพลิเคชนับริษทั
และอืน่ๆ อีกมากมาย เป็นข ัน้ตอนสมเหตสุมผล
ในวิวฒันาการของการควบคมุการเขา้ถึง 

HID Global เป็นนวตักรรมช ัน้น�าดว้ยโซลชูนั
ท่ีไดร้บัรางวลั HID Mobile Access® ท่ีชว่ย
ใหอ้งคก์รสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ผูใ้ชเ้พ่ือความสะดวกสบายและเพ่ือเป็นทาง
เลือก การขยายหนา้ท่ีการควบคมุการเขา้ถึงไป
ยงัอปุกรณมื์อถือท�าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงสถานท่ีท�างาน
ไดอ้ยา่งปลอดภยัและสะดวกสบายโดยใชอ้ปุกรณ์
มือถือของพวกเขาท่ีพวกเขามกัพกติดตวัตลอด
เวลา ตัง้แตป่ระตท่ีูจอดรถไปจนถึงประต ู เครือ
ขา่ยและอืน่ๆ HID Mobile Access สามารถ
ชว่ยองคก์รตอบสนองความตอ้งการท่ีเพ่ิมมาก
ขึน้เพ่ือความสะดวกสบายในโลกท่ีความคลอ่งตวั
ตอ้งมากอ่นนี้

ทางเลือกมากขึน้ ตอบสนองความตอ้งการ
ของคณุดา้นความคล่องตวัและความ
ตอ้งการความสะดวกสบาย 

ความสะดวกสบายท่ีการเชือ่มโยงบนมือถือ
เสนอก�าลงัเปล่ียนวิธท่ีีเราใชช้วิีต ท�างาน
และเลน่ HID Mobile Access ท�าใหผู้ค้น
สามารถเลือกยา้ยการควบคมุการเขา้ถึงโทรศพัท ์
แท็บเล็ต นาฬิกาและอปุกรณส์วมใสอื่น่ๆ ตาม
ความตอ้งการ โซลชูนัใชไ้ดต้ามท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของคณุมากท่ีสดุ ใชเ้ป็นโซลชูนับนมือ
ถืออยา่งเดียวหรือรวมโซลชูนันีเ้ขา้ในระบบการ
ควบคมุการเขา้ถึงท่ีมีอยูแ่ลว้โดยใชบ้ตัร เปิด
ประตดูว้ยการแตะในระยะใกลห้รือจากระยะไกล
โดยใชก้ารเปิดใชง้าน Twist and Go ขึน้
อยูก่บัแอพพลิเคชนัหรือประสบการณผู์ใ้ชท่ี้
ตอ้งการ โซลชูนันีย้งัรองรบัอปุกรณมื์อถือมาก
ท่ีสดุในอตุสาหกรรมในปัจจบุนัดว้ย ดงัน้ันคณุจงึ
สามารถก�าหนดประสบการณบ์นมือถือท่ีเหมาะ
ส�าหรบัองคก์รของคณุ

การเขา้ถึงแบบชาญฉลาดส�าหรบั 
โลกท่ีมีการเคลือ่นไหวมากกวา่

“ การตอ้งพกอปุกรณเ์ดียวส�าหรบั
งานประจ�าวนัมากมายน้ันยอด
เย่ียมมาก”
Alison Brown

Facilities, Operations and Events 
Manager, Netflix



HID Global เสนอหน่ึงในโซลูชนั
การเขา้ถึงบนมือถือที่ใชก้นักวา้ง
ขวางและปรบัเปลี่ยนไดม้ากท่ีสุดใน
อตุสาหกรรมดว้ยการรบัรองระดบัโลก
ที่เพิ่มมากขึน้ส�าหรบั Bluetooth 
Smart และแอพพลิเคชนัใหม่
ส�าหรบั NFC ความเป็นผูน้�าใน
ตลาดดา้นตวัตนที่ไวใ้จไดข้องเรา
ท�าใหม้ ัน่ใจไดว้า่การส่ือสารขอ้มูลตวั
ตนผ่านอปุกรณมื์อถือนัน้ปลอดภยั
และมีการปกป้องความเป็นส่วนตวั

แอพพลิเคชนัมากขึน้ – การเชือ่มโยง
สภาพแวดลอ้มผ่านโซลูชนับนมือถือ

จนิตนาการโลกท่ีการเขา้ถึงอยูใ่นก�ามือคณุ 

สามารถพบ HID Mobile Access ใน
ผลิตภณัฑม์ากมายท่ีเสนอการเชือ่มโยงบนมือถือ 
อปุกรณท่ี์คณุใชเ้ปิดประตเูดียวกนันีส้ามารถท�าให ้
คณุเขา้สูเ่ครือขา่ย เปิดกญุแจอิเล็กทรอนิกสแ์ละ
น�าเอกสารออกจากเคร่ืองพิมพไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั 
คณุยงัสามารถใชอ้ปุกรณเ์ดียวกนันีส้�าหรบัเวลา
และการเขา้รว่ม เพ่ือรบัของวา่งจากเคร่ืองขาย
ของอตัโนมติัหรือเขา้ถึงสถานีชารจ์ยานพาหนะ
อิเล็กทรอนิกส ์ HID Mobile Access ก�าลงั
เชือ่มโยงสภาพแวดลอ้มอยา่งท่ีไม่เคยมีมากอ่น 

ตอนนีก้ารรกัษาความปลอดภยัดา้นไอทีและการ
จดัการอาคารสถานท่ีสามารถรวมกนัเป็นโปรแกรม
การเขา้ถึงแบบผสมผสานแลว้ องคก์รตา่งๆ หนั
มาสนใจประสิทธภิาพและโอกาสประหยดัเงินผ่าน
การจดัการการเขา้ถึงแบบรวมท่ีสว่นกลางมากขึน้
เน่ืองจากตอ้งท�าสิง่ตา่งๆ ใหไ้ดม้ากขึน้โดยใชง้บ
ประมาณนอ้ยลง HID Mobile Access ก�าลงั
น�าทางดว้ยโซลชูนับนมือถือท่ีรองรบัความตอ้งการ
ขององคก์รในปัจจบุนัในโลกท่ีความคลอ่งตวัตอ้ง
มากอ่น

ตอบสนองความตอ้งการโซลชูนับน
มือถือท่ีสะดวกสบาย 



ความมั่นใจมากขึน้
การรกัษาความปลอดภยัและการปกป้อง
ความเป็นส่วนตวัแบบที่ไม่เคยมีมากอ่น

HID Mobile Access มีเทคโนโลยีขอ้มูล
รบัรองแบบเหนือช ัน้ Seos® ดงัน้ันจงึสามารถ
สง่มอบการรกัษาความปลอดภยัและความเป็น
สว่นตวัระดบัสงูสดุท่ีมีอยูเ่พ่ือการควบคมุการเขา้
ถึง เทคโนโลยีท่ีมีรางวลัเป็นประกนันีเ้ป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO และใชโ้ดยรฐับาลสหรฐัและ
องคก์รทัว่โลกเพ่ือเขา้รหสัขอ้มูลลบัและส�าคญั 

ปัจจบุนันีก้ารรกัษาความเป็นสว่นตวัของขอ้มูล
ตวัตนท่ีออ่นไหวมีความส�าคญักวา่ท่ีเคยเป็นมา 
การปกป้องความเป็นสว่นตวัในโลกความคลอ่งตวั
ตอ้งมากอ่นนีจ้�าเป็นตอ้งมีการตรวจทานมากกวา่
และการวางแผนลว่งหนา้มากกวา่ HID Global 
ตอ้งการปฏิบติัตามกฎท่ีสรา้งขึน้มาใหม่ดา้นการ
รกัษาความลบัของขอ้มูลอยา่งตอ่เน่ือง โซลชูนั 
HID Mobile Access รวบรวมขอ้มูลท่ีจ�าเป็น
ตอ้งมีส�าหรบับริการเทา่น้ัน ไม่มีการจดัเก็บ
ขอ้มูลระบตุวัตนไดส้ว่นบคุคล (PII) หรือขอ้มูล
ดา้นการเงินหรือการดแูลสขุภาพใดๆ เรายงั
ตรวจใหแ้น่ใจวา่มีการพ่ึงพากนัส�าหรบัการแบง่
ปันขอ้มูลกนัและกนั

การผสมผสานและการสนบัสนุนทางเทคนิค

มั่นใจไดว้า่การผสมผสานบนมือถือของคณุ
จะเป็นไปอยา่งราบเรียบมากท่ีสดุเทา่ท่ีเป็นไป
ได ้ HID Global Professional Services™ 
ใหก้ารสนับสนุนเพ่ิมเติมส�าหรบัองคก์รท่ีตอ้งการ
ความชว่ยเหลือเพ่ือรวมการใชง้านบนมือถือเขา้
ในระบบควบคมุการเขา้ถึงของพวกเขา บริการ
มีตัง้แตก่ารปรึกษากลยทุธแ์ละการออกแบบ
โซลชูนั ไปจนถึงการน�าไปใชแ้ละการอบรม
โดยท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัการรบัรอง ซึง่เป็นการ
ใชป้ระโยชนจ์ากการปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุในการใช ้
งานการเขา้ถึงบนมือถือ 

HID Mobile Access ปฏิบติัตาม 
EU Data Protection Directive 
95/46/EC ซึง่อนุญาตใหมี้การโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรป
ไปประเทศนอก EU/EEA การตรวจ
สอบและปรบัปรุงตอ่เน่ืองรบัประกนัการ
ปกป้องความเป็นส่วนตวัท่ีตรงตาม
ระเบียบของสหภาพยุโรป



ภายใน HID Mobile Access

สมัผสัการเขา้ถึงบนมือถือท่ีดีท่ีสดุ พอรท์ลัและ
แอพ HID Mobile Access ริเริ่มใหม่ของ 
HID Global นีช้ว่ยใหอ้งคก์รตา่งๆ ใชง้านและ
จดัการผูใ้ชบ้นมือถือไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพและ
ความมั่นใจ HID Mobile Access มีเทคโนโลยี 
Seos® ท่ีมีรางวลัเป็นประกนั ดงัน้ันจงึสามารถ
จดัหาการจดัการตวัตนท่ีเหนือกวา่และสง่มอบ
โซลชูนับนมือถือท่ีมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา
มากท่ีสดุท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนันี ้ ต ัง้แตเ่คร่ืองอา่น
บตัรท่ีเรียกใชง้านดว้ยมือถือและตวัตนบนมือถือท่ี
ปลอดภยั ไปจนถึงพอรท์ลัการจดัการบนคลาวด ์
เทคโนโลยี HID Mobile Access สรา้งขึน้มา
เพ่ือท�างานดว้ยกนัอยา่งไรร้อยตอ่

•  พอรท์ลั HID Mobile Access มี
อินเตอรเ์ฟสท่ีใชไ้ดง่้ายส�าหรบัผูด้แูลระบบ

•  การลงทะเบียนง่ายส�าหรบัผูใ้ชผ่้านแอพริเริ่ม
ใหม่ของเรา

•  การท�าธรุกรรมแตล่ะครัง้ไม่เหมือนกนัเพ่ือ
รกัษาความเป็นสว่นตวั

•  ผูด้แูลระบบสามารถจดัการสิทธกิารเขา้ถึงได ้
ง่ายดายตลอดเวลา

•  ปลอดภยัสงู

จดัการผูใ้ชอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ

“โซลชูนันีแ้สดงใหเ้ห็น
เทคโนโลยีท่ีท�างานไดดี้ท่ีสดุ
และข ัน้ตอนถดัไปในการ
รกัษาความปลอดภยัและ
ความสะดวกสบายส�าหรบัการ
ควบคมุการเขา้ถึงจริงๆ” 
Adrian Noriega 
Field Project Mgr., RFI 
Enterprises, Inc.

Go!

SEND DOWNLOAD ENROLL

ตำแหน่งรางวัลในการแข่งขัน
พอร์ทัล HID Mobile Access®

Onboarding, ผู้ดูแลระบบ,  
การสร้าง ACS, สินค้าคงคลัง

การเข้าถึงบนมือถือ HID
Portal API 

Mobile ID ยืนยันความถูกต้องโดย 
โปรแกรมอ่าน iCLASS SE®  และ 

ข้อมูลตัวตนที่ไว้ใจได้ถูกส่งต่อ 
ไปยังคณะกรรมการที่ดำเนินการที่เหมาะสม

อุปกรณ์มือถือสื่อสาร 
กับโปรแกรมอ่าน iCLASS SE® บน 

เทคโนโลยี Seos® ผ่าน 
HID Mobile App (หรือแอพบุคคลภายนอก 

ที่มี HID Mobile App SDK)Mobile ID ถูกโอน
อย่างปลอดภัยเข้าในมือถือ

ในอากาศ

การรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้
ผู้ดูแลระบบจัดการ, อุปกรณ์, 
ผู้ใช้ และ Mobile ID ผ่าน 

แอพพลิเคชันธุรกิจของพวกเขาเอง
(เช่นระบบควบคุมการเข้าถึง)

ระบบส่วนหลังผู้ใช้ 
(เช่น ระบบจัดการตัวตน 

ระบบการจอง ระบบควบคุมการเข้าถึง 
ระบบ HR)

“Tap” หรือ
“Twist and Go”

ส่ง ดาวนโ์หลด ลงทะเบียน
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