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Principais critérios de seleção para soluções de impressão de 
cartões de identificação: Um guia executivo para encontrar o 
fornecedor certo 

Principais critérios de seleção - itens a considerar em uma solução e 
fornecedor de emissão segura de cartões

Vá além dos recursos básicos da impressora, funcionalidades e custos iniciais. 
Identifique: 

 � Soluções modulares e escaláveis. Com soluções modulares, os recursos 
podem ser facilmente adicionados para possibilitar a migração de 
tecnologia ou a expansão do programa. Um fornecedor ideal oferecerá 
um amplo portfólio de soluções totalmente moduláveis e atualizáveis 
em campo, que possam proporcionar suporte à personalização de novos 
cartões e abordar questões de segurança, conforme suas necessidades 
evoluírem com o tempo. 

No futuro, você poderá necessitar de recursos como:

 � Codificadores facilmente adicionáveis que possam atribuir permissões 
de acesso à sua porta, ou aos seus dados, no momento da impressão do 
cartão. Elas combinam em uma única etapa de personalização de cartões 
em linha, o que anteriormente era executado por vários processos. Elas 
também aumentam a velocidade de emissão, reduzem os riscos de erros 
humanos, como a codificação incorreta de permissões em um cartão 
específico, aumentam a eficiência e a comodidade do usuário. A opção 
por unidades atualizáveis em campo permite que as organizações que já 
possuem uma impressora de cartões, adicionem um codificador a qualquer 
momento, para que possam usufruir dos benefícios do cartão inteligente 
no futuro. 

 � Personalização eletrônica versátil e codificação. As soluções de 
impressão e codificação devem permitir a adição de uma tarja magnética 
ao cartão, bem como tecnologias de cartão mais robustas. 

Upgrades opcionais integráveis intuitivamente, para cartões inteligentes sem 
contato, cartões multifuncionais e aplicação de autenticação forte, ajudam suas 
credenciais a acompanhar as necessidades da sua organização.   
O uso de uma plataforma aberta e adaptável, estabelece uma base sólida para 
adicionar novas tecnologias e recursos conforme necessário, permitindo que 
sua organização invista com confiança, reduza seu custo total de propriedade 
enquanto protege o seu investimento inicial durante muitos anos. 
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Uma organização segura começa com a emissão segura de cartões

A segurança é uma preocupação constante para todas as corporações 
globais, empresas de médio porte, estabelecimentos de saúde, campus 
universitários e órgãos governamentais. Muitas organizações estão em 
busca de tecnologias para emissão segura de cartões, a fim de obter 
credenciais de acesso e identificação ainda mais seguras, mas a seleção 
de um fornecedor pode representar uma tarefa exaustiva. Este resumo 
executivo é destinado a ajudá-lo na definição, avaliação e, em última 
análise, seleção do fornecedor adequado para emissão segura de cartões, a 
fim de atender às suas necessidades específicas para credenciais.

O que é a emissão segura 
de cartão? 

O Secure Card Issuance é 
a criação e distribuição de 
credenciais de identidade 
seguras, resistentes contra 
falsificação, para indivíduos 
conhecidos e controlados. Por 
exemplo: 

 � Crachás de identificação com 
foto, cartões ou chaveiros 
(fobs) para acesso físico 

 � Cartões inteligentes 
multifuncionais que permitem 
o acesso a redes ou dados 
protegidos, rastreiam o 
tempo e a presença de um 
colaborador ou possibilitam 
transações financeiras

 � Credenciais altamente seguras 
com múltiplas funções e 
a capacidade de imprimir 
cartões num único local central 
ou em vários locais. 
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Solução flexível e interoperável. As soluções ideais para emissão segura 
de cartões não são apenas escaláveis, mas também interoperáveis com os 
sistemas atuais e futuros. Avalie:

 � Prestações de serviços completos. Aqueles que se concentram apenas 
em produtos autônomos para impressão de crachás, limitam sua 
capacidade de incorporar e beneficiar integralmente das novas tecnologias 
complementares disponíveis. Se a sua organização estiver em algum 
momento, avaliando a migração de crachás simples para cartões com 
tecnologias multifuncionais ou para aumentar a segurança, integrados 
com um Sistema de Controle de Acesso Físico (PACS), considere 
detalhadamente os fornecedores de soluções que ofereçam uma gama 
completa de identidades seguras interoperáveis. 

 � Produtos desenvolvidos considerando especificamente a 
compatibilidade. Soluções sem essa previsão podem nem sempre 
funcionar conforme o desejado, eventualmente abrindo lacunas ou 
revelando pontos fracos em sua infraestrutura de segurança. Ao selecionar 
um fornecedor que compreende a importância da interoperabilidade, você 
garante que seus investimentos anteriores permaneçam adequados e terá 
a tranqüilidade de saber que, à medida que você incorpora tecnologias 
adicionais à sua infraestrutura, elas funcionarão em conjunto de forma 
harmoniosa para reforçar a segurança de sua empresa e reduzir os riscos. 

Provedores com qualidade certificada e uma forte rede de alianças e 
parceiros. Os melhores provedores da categoria irão:

 � Operar a partir de instalações certificadas pela ISO 9001-2008. Um 
registro ISO 9001-2008 certifica que o sistema de qualidade do fornecedor 
responsável pelo projeto, fabricação, vendas e distribuição de seus 
produtos, foi examinado por auditorias de terceiros. 

 � Ter presença e excelência internacional. Se você estiver considerando 
um fornecedor global, também desejará garantir que os processos de 
design, fabricação, distribuição e serviço atendam aos rigorosos padrões 
internacionais. 

 � Disponibilizar suporte para suas soluções, oferecer garantias completas 
de vários anos em suas impressoras e garantias vitalícias para os 
respectivos acessórios críticos, como as cabeças de impressão. 

 � Ter uma forte rede de parceiros e alianças especializadas. O fornecedor 
correto também disponibilizará recursos, treinamentos e ferramentas que 
habilitem seus parceiros a solucionar os desafios críticos de segurança dos 
clientes. Isso se traduz com revendedores especializados e experientes, 
e integradores que estejam estruturados para recomendar e fornecer 
as melhores soluções para sua organização. Empresas globais com 
localizações geograficamente dispersas, devem considerar precisamente, 
apenas os fornecedores que possuam uma forte rede internacional de 
parceiros confiáveis. 

 � Oferecer uma ampla gama de opções de treinamentos, garantindo que 
tanto o pessoal de suporte aos clientes e os valiosos parceiros dos canais, 
estejam otimizadamente preparados para fornecer serviços de excelência 
e disponibilizar o conhecimento necessário para melhor servir as suas 
demandas de personalização de cartões.  
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Aumente a segurança, a facilidade e a tranquilidade com as soluções 
adequadas e o fornecedor correto

A seleção de fornecedores de emissão segura de cartões, a fim de identificar o 
fornecedor ideal para para sua organização, não precisa ser um processo difícil 

- mas é vital. Seguindo os critérios apresentados acima, irá ajudá-lo a fazer a 
escolha certa na primeira vez, para que você possa investir com confiança em 
uma solução ideal para impressão de cartões de identificação. 

Para um breve resumo visual com as 10 principais considerações ao selecionar 
uma solução de impressão de cartões de identificação para sua empresa, 
confira o infográfico, aqui 

Saiba mais sobre a gama de impressoras de crachás e cartões de identificação 
FARGO® da HID, aqui

 
 
Para falar com alguém da HID Global sobre as necessidades de impressão para 
sua organização, entre em contato conosco, aqui

Sobre a HID Global  
Por mais de 20 anos, organizações corporativas, órgãos governamentais, 
estabelecimentos de saúde, instituições financeiras, autoridades de trânsito, 
empresas de pequeno e médio porte, escolas de ensino fundamental e médio, 
faculdades e universidades, todos confiaram na HID Global para oferecer o 
mais amplo e completo portfólio do mundo, de impressoras/codificadores de 
cartões, incluindo a personalização de cartões, criação de identificações com 
fotos coloridas de alta qualidade e codificação de cartões inteligentes. Com 
o primeiro portfólio do setor, totalmente modular, escalável e preparado para 
o futuro, incluindo as impressoras Direct-to-Card (DTC®) e a Impressão em 
Alta Definição (HDP®), juntamente com a sua completa linha de produtos e 
acessórios de segurança visual, as soluções de emissão segura de cartões da 
HID Global atendem às necessidades de personalização das organizações no 
mundo inteiro e tem um papel de protagonista na inovação para a emissão 
segura de cartões.

 

hidglobal.com

3

© 2018 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos os direitos 
reservados. HID, HID Global, o logotipo HID Blue Brick, o Chain Design 
são marcas comerciais ou marcas registradas da HID Global ou de 
seu(s) licenciador(es)/fornecedor(es) nos EUA e em outros países 
e não podem ser usadas sem permissão. Todas as outras marcas 
comerciais, marcas de serviço e nomes de produtos ou serviços 
são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos 
proprietários.

2018-08-06-hid-si-executive-guide-selecting-right-provider-wp-pt 
PLT-02705 

An ASSA ABLOY Group brand

https://www.hidglobal.com/doclib/files/resource_files/si-top-10-considerations-ig-pt.pdf
https://www.hidglobal.com.br/products/card-printers/fargo
mailto:sisales%40hidglobal.com?subject=

