
 

 

Duas formas de atualizar sua 
tecnologia de controle de acesso  

A escolha da abordagem para a sua organização pode simplificar a transição para 
um novo padrão 

A implementação de tecnologias de controle de acesso mais novas e dinâmicas oferece muitos 
benefícios, ao contrário da manutenção de tecnologias mais antigas e mais estáticas. As 
organizações estão enfrentando um ambiente de ameaças cada vez maiores e os desafios de 
manter a segurança e a privacidade de informações de identidade. A demanda crescente por um 
nível mais alto de segurança e a conveniência de usar dispositivos móveis para o controle de 
acesso está impulsionando as mudanças e estimulando a inovação. 
 
Cumprindo as etapas certas na direção de um padrão de controle de acesso atualizado mais 
confiável, as organizações podem atender à necessidade de segurança e privacidade, com 
confiança, alavancando os investimentos para o futuro. 
 
Para muitas organizações, iniciar essa mudança pode parecer desencorajador. Ao adotar a 
abordagem certa, as organizações podem, de forma fácil e econômica, expandir e atualizar os 
sistemas e aproveitar os benefícios que essas tecnologias modernas e inovadoras oferecem. 
 
Escolha a abordagem que atenda às necessidades da sua organização 

Existem duas opções de abordagem para a atualização de sistemas de controle de acesso 
tradicionais de baixa frequência para sistemas mais modernos de alta frequência: a troca de 
leitoras ou a troca de cartões. A resposta para o que representa a melhor opção depende das 
necessidades específicas da sua organização. 
 
Opção 1: Troca de leitoras   
 
Esta abordagem começa com a instalação 
de leitoras que suportem uma combinação 
de tecnologias antigas e de baixa frequência 
e tecnolgias novas de alta frequência com a 
tecnologia  RFID mais recente. Essas 
leitoras flexíveis e de multitecnologia 
permitem que uma organização desenvolva 
um plano de atualização, onde a substituição 
de crachás é feita de forma gradual, e não 
em  uma única etapa.  
 
Neste cenário, os novos cartões de alta 
frequência são emitidos quando novos  
funcionários são admitidos e as populações 
de cartões existentes podem passar para o 
novo padrão a qualquer momento que  
 

Opção 2: Troca de cartões 
 
Esta abordagem começa com a substituição 
completa das populações existentes por 
cartões inteligentes e de multitecnologia. 
Esses cartões de multitecnologia podem 
comportar com segurança até quatro tipos 
diferentes de tecnologias de controle de 
acesso (weigand, tarja magnética, baixa 
freqüência, alta frequência ou chip de 
contato). 
 
As leitoras são substituídas gradualmente, 
de acordo com o cronograma e o orçamento 
disponíveis. Após a substituição de todas as 
leitoras, é feita a mudança para um cartão 
que suporte apenas o padrão avançado. 
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melhor se adeque ao cronograma e 
orçamento da organização. 
  
As leitoras com multitecnologia também 
podem oferecer uma solução de cartão 
único e particularmente útil para ambientes 
de tecnologia mista que exijam suporte para 
vários locais com tecnologias diferentes. 
 
 

Essa abordagem funciona bem se a 
intenção inicial de uma organização for 
atualizar a segurança apenas para um 
departamento ou grupo de profissionais 
específico. Os cartões com multitecnologia 
podem suportar ambas as tecnologias 
antigas e novas. Isso permite a entrada dos 
funcionários a qualquer local a que eles 
tenham permissão de acesso, 
independentemente de a leitora ser nova ou 
antiga.

 
Como fazer a transição  
 
O primeiro passo para a transição é escolher o parceiro certo. Escolha um integrador de sistema 
que disponha de conhecimentos e de recursos de ponta a ponta que cubra o escopo do seu 
projeto. O segredo é a flexibilidade. Se uma organização não dispuser de recursos internos 
apropriados para ela própria fazer a atualização, é fundamental encontrar um parceiro que 
entenda perfeitamente a situação e ofereça opções. O objetivo é criar uma solução cuja 
tecnologia funcione para as necessidades específicas da organização, em vez de forçar a 
organização a se acomodar às limitações associadas à tecnologia oferecida. 
 
As plataformas de controle de acesso atuais permitem um meio de atualização seguro e gradual 
de sistemas antigos para novos. 
Dependendo do tamanho da população, a atualização inicial pode exigir vários dias ou várias 
semanas. Garanta uma transição suave com a adoção de um sistema paralelo. Esse sistema 
pode ser mantido até que o orçamento e os recursos permitam  a transição completa para a nova 
tecnologia. 
 
Algumas tecnologias exigem mais configuração e mais tempo para serem integradas, por razões 
de programação ou necessidade de equipamentos adicionais. É importante garantir a 
interoperabilidade entre sistemas legados e futuros. Isso exige que a plataforma de controle de 
acesso inclua cartões com multitecnologia e leitoras capazes de preencher a lacuna entre o 
sistema tradicional e a tecnologia atual sem contato e mais segura. 
 
Como concluir a transição 
 
Após a seleção de uma estratégia avançada e uma estratégia de implementação, a transição 
pode ser iniciada. A organização eventualmente passará a um estado final desejado mais seguro 
e mais funcional com a flexibilidade para adaptação às exigências futuras, se necessário. 
 
Outra consideração importante em um plano de transição é "como" e "quando" encerrar a 
tecnologia legada. Se os cartões com multitecnologia forem empregados no processo, é 
importante "Alterar" ou "Rolar" os comandos quando a atualização tecnológica estiver concluída. 
 
Saiba mais sobre os mais recentes avanços na tecnologia de controle de acesso e porque as 
empresas ao redor do mundo confiam na HID Global para proteger suas instalações, ativos, 
redes e recursos de nuvem, visitando hidglobal.com/access--control. 
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