
IMPLEMENTANDO O 
MOBILE ACCESS EM 
5 ETAPAS  SIMPLES 

O uso do controle de acesso móvel para adentrar em prédios, instalações e 
estacionamentos, está em franca ascensão e já começou a gerar importantes 
benefícios nas organizações que o estão utilizando. Mais importante ainda, isso está 
revolucionando as experiências dos funcionários nos ambientes de trabalho.

As cinco etapas descritas abaixo, estabelecem um método abrangente e simples, 
para garantir que você saia na frente, nessa tendência.

1 AUDITORIA DO SISTEMA ATUAL
Avalie a infraestrutura atual de controle de acesso físico de seu 
prédio, para determinar os requisitos necessários para a migração 
ao acesso movel. Sua organização já está pronta para implantar 
uma solução de controle de acesso móvel?

2

AUDITORIA DOS 
DISPOSITIVOS

vs Determine quais 
dispositivos você 
necessitará disponibilizar 
o suporte, para garantir 
que seus funcionários 
beneficiem ao máximo 
do acesso móvel.

3 EVOLUÇÃO DO HARDWARE
Atualize ou instale seu hardware no local, para atender aos 
requisitos para o acesso móvel. Se as leitoras de identificação 
precisarem ser substituídas, assegure-se que os novos 
dispositivos disponham de compatibilidade para acesso móvel. 
Isso garantirá que seu investimento seja seguro a longo prazo.

4 GARANTIR O SOFTWARE ADEQUADO
Certifique-se de dispor do software adequado para suportar seu 
sistema de acesso móvel. Ele deve ter suporte para a eficiência 
operacional, gerenciando o registro e o aprovisionamento de 
identificações móveis sem fio.

IMPRESSÃO
DE CARTÕES

COMUNICAÇÕES 
SEM FIO

5 EMISSÃO 
DE IDENTIFICAÇÕES 
MÓVEIS
A etapa final da implementação do 
acesso móvel é a emissão de 
identificações móveis para sua equipe. 
Para garantir a eficiente adoção de seu 
sistema de controle de acesso móvel, 
essa etapa deve ser a mais simples 
possível para seus usuários.
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