
HID® FARGO® Connect™

Emissão de Cartões de 
Identificação Baseada 
em Nuvem



A HID FARGO CONNECT 
POSSIBILITA QUE VOCÊ:

 ¡ Gerencie com segurança 
a emissão de cartões 
de identificação locais e 
remotos a partir de uma 
plataforma única e intuitiva 
baseada em nuvem. 

 ¡ Reduza os riscos e 
os custos, enquanto 
aprimora a visibilidade e o 
gerenciamento global do 
programa de cartões de 
identificação.

 ¡ Elimine a instalação e a 
manutenção de softwares 
de emissão de cartões e 
drivers de impressora.

A próxima evolução na emissão de 
cartões de identificação
Ganhe visibilidade de ponta a 
ponta, eficiência e segurança, 
ao mesmo tempo que reduz a 
complexidade

A HID FARGO Connect da HID 
Global é uma plataforma de emissão 
de cartões baseada em nuvem que 
simplifica a complexidade, reunindo 
todos os elementos de um programa 
seguro de emissão de cartões em 
um sistema centralizado e integrado. 
Esta é uma nova maneira de pensar 
em um programa de emissão de 
cartões para uma organização 
que combina hardware, software, 
consumíveis e serviços, por meio das 
mais seguras tecnologias de nuvem 
disponíveis. Desenvolvida para se 
integrar com renomados sistemas 
de controle de acesso e às soluções 
universitárias One Card, como HID 
SAFE™ e CBORD®, entre outras. A 
plataforma HID FARGO Connect 
simplifica a operação e o suporte de 
todo o departamento de emissão de 
cartões de identificação, ao mesmo 
tempo que aumenta o controle e a 
segurança. 

A integração completa com 
parceiros de tecnologia não 
apenas reduz as complexidades 
do departamento de emissão de 
cartões, mas também otimiza a 
experiência do operador, pois 
os usuários não precisam mais 
alternar entre as aplicações de 
gerenciamento de registros e 
emissão de cartões. De forma mais 
ampla, as organizações também 
podem eliminar várias camadas 
de custos de programas, ganhar 
eficiência no processo de emissão e 

escalar facilmente o departamento 
de emissão de cartões para 
acomodar as demandas futuras de 
tecnologia ou de volume. 

Com a HID FARGO Connect, é 
possível:

 ¡ Projetar modelos de cartão, 
capturar dados, personalizar e 
emitir com segurança cartões de 
identificação de qualquer lugar 
utilizando qualquer dispositivo 
suportado.

 ¡ Obter total controle e visibilidade 
da impressora por meio do 
painel da plataforma em 
tempo real, possibilitando 
orientar a manutenção da 
impressora de forma proativa e 
eliminar problemas de falta de 
consumíveis. 

 ¡ Aproveitar a flexibilidade de uma 
solução local ou hospedada em 
nuvem, possibilitando a emissão 
sem software adicional ou drivers 
de impressora, eliminando a 
necessidade de PCs dedicados 
no departamento de emissão de 
cartões e seus respectivos custos 
e manutenção.

 ¡ Desfrutar da tranquilidade de 
dispor de um certificado de ponta 
a ponta a nível bancário, baseada 
em criptografia, de todos os 
dados confidenciais de impressos 
no cartão.

HID® 
FARGO® 
Connect™



Expedição segura e protegida de 
identificações para locais remotos

Aqueles desafios bem conhecidos, 
como o acesso a múltiplos 
bancos de dados e sistemas de 
gerenciamento de credenciais, bem 
como os riscos de segurança e 
respectivos custos com impressão 
remota ou expedição de cartões, 
são eliminados por meio da 
implementação da solução integrada 
HID FARGO Connect. A partir do 
One Card universitário certificado 
pela HID FARGO Connect ou da 
aplicação de controle de acesso 
de sua organização, os usuários 
podem acessar convenientemente 
e capturar com segurança os dados 
do cartão de identificação e, então 
em um único processo em linha, 
imprimir, personalizar e emitir com 
segurança cartões e crachás de 
identificação, independentemente 
da localização física da impressora, 
estar a um metro ou a 500 
quilômetros de distância do local 
onde a tarefa de impressão iniciou. 

Após enviadas, as tarefas de 
impressão são recebidas pelo 
console da HID FARGO Connect e 
os cartões podem ser impressos 
imediatamente sem interação 
do usuário. Como uma opção, 
o administrador pode escolher 
habilitar o recurso Secure Print, 
que exigirá que um operador se 

autentique no painel, por meio de 
login com nome de usuário e senha, 
ou cartão sem contato, para iniciar a 
impressão.

Ideal para organizações distribuídas, 
autorizando tarefas de impressão 
remota sob demanda, com o 
recurso Secure Print, garantindo 
que as identificações e os cartões 
permaneçam seguros e inacessíveis 
para pessoas não autorizadas.

Mesmo se as tarefas de impressão 
forem recebidas em um local 
remoto, fora do horário normal de 
operação, as tarefas permanecerão 
bloqueadas e os cartões não serão 
impressos até que um colaborador 
autorizado tenha se autenticado 
no console. Dessa forma, as 
impressoras não precisam mais 
ser constantemente monitoradas 
fisicamente no local ou mantidas 
em salas fechadas e dedicadas. 
Assim, os riscos de segurança e os 
respectivos custos para expedição 
de cartões a locais remotos se 
tornarão coisa do passado.

HID FARGO CONNECT  
SECURE PRINT:

 ¡ Habilita o início da impressão 
em locais remotos por meio do 
recurso Secure Print do sistema 

 ¡ Autentica por meio de login 
com nome de usuário e senha 
ou pelo cartão sem contato

 ¡ Elimina a necessidade de 
expedição de cartões e 
garante que as identificações 
permaneçam seguras



Aplicação para
tecnologias 
integradas 

de parceiros 

Portal de produção Painel da
HID FARGO Connect
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Arquitetura do HID® FARGO® Connect™
Integrado, inteligente, conectado

A HID FARGO Connect utiliza 
uma abordagem de segurança em 
múltiplas camadas, desenvolvida 
para simplificar a implementação 
em ambientes distribuídos, tanto 
em redes confiáveis   quanto em 
não confiáveis. As tecnologias de 
segurança integradas transformam 
as suas impressoras de cartões 
FARGO em terminais confiáveis   
dentro da IoTT (Internet of Trusted 
Things, ou Internet das Coisas 
Confiáveis). As impressoras 
HID FARGO agora se tornaram 
dispositivos inteligentes, seguros 
e habilitados para a web, 
capazes de potencializar todas 
as funcionalidades da plataforma 
FARGO Connect e, os rígidos 
padrões de segurança garantem que 
as transferências de dados sejam 
sempre criptografadas, utilizando os 
protocolos de criptografia baseados 
em certificado de nível bancário. 
Desenvolvido em conformidade com 
as regulamentações FERPA, GDPR 
e HIPAA, o sistema autoriza apenas 
informações de identificação pessoal 
(PII), temporárias e não persistentes. 
Assim que o cartão é impresso, os 
dados desaparecem.

Emissão em qualquer lugar e de 
qualquer dispositivo

Os usuários não estão mais 
condicionados a um único PC 
dedicado para criar, personalizar e 
emitir cartões

Os usuários não estão mais 
condicionados a um único PC 
dedicado para criar, personalizar e 
emitir cartões

Os operadores simplesmente 
fazem login na plataforma a partir 
do dispositivo de sua escolha, da 
mesma forma que fariam com 
qualquer outra aplicação acessível 
em rede (web-based) ou em nuvem, 
tais como as de compras online 
ou de streaming de vídeo. Para 
além de reduzir significativamente 
a dependência das equipes de 
TI, com o gerenciamento das 
continuas atualizações do sistema, 
a HID FARGO Connect também 
possibilita que as organizações 
escalem instantaneamente, 
evitando ter que requisitar as 
equipes de TI para instalações 
de softwares ou drivers em PCs 
novos. Isso é particularmente útil, 
durante os períodos de pico de 
emissão de cartões, em casos de 

Portal de Produção para 
Administradores

 ¡ Crie modelos de cartões
 ¡ Gerencie centralizadamente 

impressoras de cartões
 ¡ Acesse a ajuda online
 ¡ Fique por dentro do nível de 

utilização de seus consumíveis

Aplicação de controle de acesso 
ou One Card (cartão único) 

 ¡ Gerenciar registros e concluir 
a ativação 

 ¡ Iniciar a emissão - Basta clicar 
em ‘imprimir’ para enviar para

Console multifuncional

 ¡ Transforme as impressoras conectadas 
em dispositivos inteligentes e seguros

 ¡ Acesse tutoriais integrados
 ¡ Imprima localmente ou remotamente
 ¡ Envie com segurança, trabalhos de 

impressão para locais remotos e 
bloqueie-os com a função de Impressão 
Segura
• Como opção requeira que os 

operadores se autentiquem no 
console para liberar os trabalhos de 
impressão

• Elimine os custos dispendiosos para 
expedição dos cartões

Nuvem 
conectada:

Hub da 
plataforma HID 
FARGO Connect

Crie modelos 
de cartões, 
gerencie 
impressoras de 
cartões e faça a 
emissão a partir 
de qualquer 
lugar, utilizando 
qualquer 
dispositivo 
conectado



HID®

FARGO®

Connect™

Personalização em 
linha

Identificação  
emitida

2 novas 
solicitações

falha de um PC ou da expansão 
do departamento de emissão de 
cartões, independentemente da 
solução de emissão e personalização 
de cartões HID FARGO Connect, 
ter sido implementada localmente 
ou integralmente hospedada em 
nuvem.

Personalização em linha - um 
processo mais eficaz

Já não é mais uma novidade, 
que os cartões inteligentes sem 
contato atualmente fazem parte 
do cotidiano nas universidades e 
centros corporativos. Embora os 
próprios cartões tenham se tornado 
mais inteligentes, muitas vezes 
o processo de emissão desses 
cartões inteligentes sem contato é 
mais complexo e desafiador para 
as organizações, em razão de um 
processo desatualizado em duas 
etapas. Esse processo ultrapassado 
geralmente iniciava com a utilização 
de uma impressora de cartões, 
modelo desktop, para imprimir os 
dados pessoais do titular do cartão 
na parte externa do cartão. Em 
seguida, o cartão era retirado da 
bandeja de saída da impressora para 
a etapa seguinte: a digitação manual 
do número do cartão pré-impresso/
pré-programado no registro do 

banco de dados daquele indivíduo, 
realizada em um computador 
desktop ou laptop. 

A personalização em linha com a 
HID FARGO Connect possibilita que 
as organizações evoluam, desse 
processo desatualizado em duas 
etapas, ao permitir que os cartões 
sejam personalizados em suas faces 
interna e externa, em uma única 
etapa contínua, ao mesmo tempo 
que os registros do titular do cartão 
são sistematicamente atualizados, 
seja para uma emissão iniciada 
localmente ou remotamente. 

A HID FARGO Connect transforma 
o que antes era realizado em 
etapas manuais, complicadas e 
sujeitas a erros, em um processo 
verdadeiramente automatizado, em 
uma única etapa, que pode atender 
aos modos de emissão local e 
distribuída. 

Seja emitindo identificações padrão, 
com foto, ou cartões inteligentes 
sem contato, todos eles podem 
ser personalizados e emitidos com 
segurança a partir de qualquer lugar 
e de qualquer dispositivo habilitado 
para a web, por meio da interface 
da aplicação escolhida por su 
organização.

  

SIMPLIFICA 
A COMPLEXIDADE 
Emite um cartão com um 
simples clique - sem alternar 
entre as aplicações

ACESSO INSTANTÂNEO 
Os cartões são ativados na 
impressão

AUMENTO DA PRODUÇÃO  
A eliminação das etapas 
manuais reduz o tempo de 
emissão dos cartões

PROCESSAMENTO 
AUTOMATIZADO 
Reduz os erros que 
geralmente ocorrem durante 
o processo, sem fio, de 
personalização em duas 
etapas    



Visualize o status da impressora, 
as filas de impressão e gerencie 

as tarefas de impressão

Videotutoriais intuitivos

Configuração plug and play

Dispositivo remoto seguro

Autenticação do usuário no  
Secure Print

Sem necessidade de PC dedicado ou 
drivers de impressora

Status dos consumíveis

Plataforma pronta para o futuro

HID®

FARGO®

Connect™

Recursos

Disponha de uma experiência de 
usuário verdadeiramente unificada 
com a integração de tecnologias 
certificadas dos parceiros

Desenvolvida para integração com 
as tecnologias certificadas dos 
parceiros de controle de acesso e 
as soluções One Card, a plataforma 
HID FARGO Connect simplifica 
todo o processo de emissão, como 
a recuperação de dados do titular 
do cartão, além da personalização e 
impressão do cartão, que podem ser 
inteiramente gerenciadas a partir de 
uma única interface da aplicação, e 
por qualquer dispositivo habilitado 
para a web.

Os usuários terão uma experiência 
verdadeiramente unificada e não 
precisarão mais alternar entre 
as aplicações de gerenciamento 
de registros e de emissão de 
cartões. Reduzindo efetivamente 
as complexidades de emissão 
e erradicando os erros, essa 
integração completa resulta em 
novos processos mais eficientes e 
elimina as múltiplas camadas de 
custos do programa. 

Potencialize a visibilidade 
centralizada e o controle integral 
do seu parque de impressoras

A plataforma HID FARGO Connect 
proporciona visibilidade em tempo 
real e controle integral do seu 
parque de impressoras a partir de 
um painel de controle centralizado. 
No painel de controle, você pode 
visualizar o status da impressora, 
modificar as configurações da 
impressora e monitorar as filas 
de impressão. A solução detecta 
e exibe automaticamente as 
principais informações de status 
da impressora, tais como se a 
impressora está offline ou se os 
consumíveis precisam ser repostos, 
além de outros erros potenciais. 
Isso elimina o diagnóstico por 
suposições dos problemas comuns 
de impressão e permite que 
os administradores realizem a 
manutenção das impressoras de 
forma mais proativa, sejam elas 
locais ou remotas.

Além disso, a HID FARGO Connect 
enviará notificações por e-mail 
informando aos administradores 
quando os consumíveis, como 



HID®

FARGO®

Connect™

Mudança de paradigma

HID FARGO Connect 

Sem PC, software ou drivers 
para gerenciar

Emissão remota segura

Controle e visibilidade 
centralizadas

Emissão a partir de qualquer 
dispositivo

Personalização em linha 
distribuída

Interface unificada do usuário

OS SISTEMAS ATUAIS 

Gerenciamento por PC e 
software

Despesas de expedição para 
entrega das credenciais

Impressoras mantidas 
localmente

Emissão por PCs exclusivos

Horas despendidas esperando 
em filas de impressão

Alternância entre  
aplicativos
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fitas e sobrelaminados, estiverem 
se esgotando. As notificações 
incluem convenientes descrições 
e números de peça do produto, 
para simplificar o processo de novo 
pedido. O sistema também dispõe 
de tutoriais intuitivos, disponíveis 
ao seu alcance, para que até mesmo 
o menos experiente dos usuários 
consigam solucionar problemas, 
gerenciar as impressoras e executar 
tarefas de impressão desde o 
primeiro dia.

Descubra a próxima evolução 
em emissão de cartões de 
identificação

Ideal para colégios e universidades, 
corporações, empresas de médio 
e grande porte e estabelecimentos 
de saúde, a HID FARGO Connect 
altera todo o paradigma de 
emissão de cartões, simplificando 
a complixidade e reunindo todos 
os elementos de um programa de 
emissão segura de cartões em uma 
plataforma centralizada e integrada 

de próxima geração. 

Ideal para colégios e universidades, 
corporações, empresas de médio 
e grande porte e estabelecimentos 
de saúde, a HID FARGO Connect 
altera todo o paradigma de 
emissão de cartões, simplificando 
a complixidade e reunindo todos 
os elementos de um programa de 
emissão segura de cartões em uma 
plataforma centralizada e integrada 
de próxima geração.

Entre em contato conosco hoje 
mesmo!

Para obter mais informações, visite 
nosso site em hidglobal.com/
solutions/cloud-based-id-card-
printing ou utilize a câmera do seu 
smartphone, para leitura do QR 
code abaixo e descubra como você 

pode experenciar desde 
já, a próxima evolução 
da emissão de cartões 
de identificação.

http://hidglobal.com/solutions/cloud-based-id-card-printing
http://hidglobal.com/solutions/cloud-based-id-card-printing
http://hidglobal.com/solutions/cloud-based-id-card-printing
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