
RESUMO EXECUTIVO

A Emissão de Cartões de Identificação 
Ficou Abandonada em uma Ilha Deserta?

Dez Razões Pelas Quais Essa Tecnologia Está Madura Para um 
Resgate   

Quando encalhado em uma ilha deserta, você se contentará com os poucos recursos 
disponíveis - e você estará agradecido por qualquer coisa nova e diferente que 
possa chegar à costa, enquanto você junta os remendos em reparos rápidos, para 
tornar as circunstâncias desoladas mais toleráveis. Muitas empresas se encontram 
nessa posição quando se trata de imprimir e emitir cartões de identidade, mas não 
precisam permanecer assim.

Da identificação visual ao acesso físico e rastreamento de transações, os cartões de 
identidade desempenham um papel fundamental na criação de ambientes seguros 
e convenientes. E, embora a demanda por campus e instituições seguras e eficientes 
tenha aumentado muito nos últimos 10 a 20 anos, a abordagem para a emissão 
segura de cartões permaneceu incrivelmente estagnada.

 

Eor meio de conversas com clientes, as 10 seguintes razões pelas quais a emissão de 
cartões de identificação está pronta para um resgate, foram reveladas:

1. O uso de PCs dedicados para imprimir cartões de identificação é um processo 
oneroso e que requer muita manutenção. Ter seu departamento de TI envolvido em 
cada turno de trabalho é dispendioso e consome muito tempo. Um departamento 
de emissão de cartões atarefado pode perder horas enquanto a TI tenta criar 
dados consistentes em cada estação de trabalho. Do gerenciamento do software 
instalado localmente à instalação de drivers para hardwares periféricos e solução 
de problemas, a carga da TI pode se tornar impressionante - sem mencionar que 
o custo de manutenção de um PC pode ser muito oneroso - frequentemente 
alguns milhares de dólares por ano. O controle centralizado de todo um sistema 
oferece maior visibilidade e flexibilidade para gerenciar as atualizações de software, 
solucionar problemas, conectar hardware e muito mais, simplificando e otimizando a 
experiência geral.

2. A falta de cartões ou fitas (ribbons) não é apenas um inconveniente - ela cria 
períodos de inatividade dispendiosos e interrupções operacionais. Quando 
rastreado manualmente, o gerenciamento de estoque de manutenção e suprimentos 
é imperfeito e sujeito a falhas humanas. Um estoque de suprimentos inadequado e 
as interrupções de manutenção podem tornar inoperantes recursos de alto custo e 
paralisar as operações. Com um sistema que oferece a funcionalidade de visibilidade 
remota, o inventário da impressora e os problemas de manutenção podem ser 
monitorados e gerenciados em tempo real, economizando tempo e frustração.  

3.  Os impactos no local de trabalho são geograficamente diversos e a emissão de 
identificações requer visibilidade global. Empresas globais gerenciam locais e 
pessoas que trabalham em todos os cantos do mundo. A falta de visibilidade para 
saber quando um cartão de identificação é impresso, por uma impressora em rede 
em um local remoto, está repleta de riscos de segurança. Os emissores exigem 
fortes garantias de que os cartões impressos para usuários em todo o mundo sejam 
entregues, conforme pretendido, à pessoa certa.

4.  Os usuários estão exigindo mais funcionalidades para os cartões de identificação, 
mas os seus orçamentos não estão aumentando. Aplicações e interfaces eficientes 
e convenientes são comuns na vida cotidiana - basta pensar em todos os excelentes 
aplicativos que funcionam juntos em seu smartphone. Na mesma linha, os usuários 

O Que é a Emissão Segura de 
Cartões?

A emissão segura de cartões é a 
criação e distribuição de credenciais 
de identidade seguras e resistentes 
à falsificação, para indivíduos 
conhecidos e controlados. Por 
exemplo: 

 � Crachás de identificação com foto, 
cartões ou chaveiros para acesso 
físico.

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

 � Utilizados extensivamente por 
setores que exigem credenciais 
altamente seguras com múltiplas 
funções e a capacidade de imprimir 
esses cartões no local.
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de cartões de identificação antecipam e aguardam, por utilidades e conveniências 
expandidas para seus cartões de identificação. Embora os orçamentos possam ser 
baixos, as expectativas dos usuários seguem apenas aumentando.   

5. A nuvem oferece conveniência e flexibilidade sem precedentes. A equipe de 
emissão de cartões não deve ficar algemada a impressoras e computadores em silos. 
Imagine poder usar qualquer dispositivo conectado à Internet (PC desktop, laptop, 
tablet ou celular) para emitir um cartão de identificação ou conectar-se ao hardware 

- e ao mesmo tempo, a nuvem fornece acesso a softwares sempre atualizados e 
desbloqueia funcionalidades centralizadas integradas, visibilidade e suporte que 
simplificam o gerenciamento e o fornecimento dos cartões de identificação.

6. A segurança hoje é mais importante do que nunca para empresas e indivíduos. 
As notícias estão repletas de histórias de violações de proteção de dados, criando 
uma elevada conscientização sobre os riscos e as consequências substanciais, de 
armazenar dados confidenciais em locais sem segurança. Com os atuais padrões e 
expectativas de segurança de dados cada vez maiores, os sistemas de emissão de 
cartões de identificação devem garantir proteção contra violações não autorizadas, 
usando métodos de segurança desde a fase de concepção, e empregando soluções 
de tecnologia de acesso e armazenamento de última geração.

7. Você não deve usar um sistema para gerenciar credenciais e outro para imprimir 
cartões de identificação. Fazer malabarismos com sistemas diferentes e várias 
aplicações a fim de reunir informações para emitir um cartão de identificação, 
é ineficiente e frustrante. Uma solução ideal de emissão de cartões integra-se 
perfeitamente a uma variedade de fornecedores líderes de tecnologia, para ambas 
soluções, “um cartão” e o software de controle de acesso físico, com o objetivo de 
fornecer uma solução de emissão simplificada e unificada.

8. As pessoas estão se tornando mais cuidadosas e conscientes, sobre a forma como 
seus dados pessoais são armazenados e protegidos. A proteção de privacidade 
tornou-se inquestionavelmente um tema decisivo de nossa era. Todos nós queremos 
ter a certeza de que nossos dados pessoais estarão protegidos contra usuários não 
autorizados e usos nefastos. Como a promessa de conveniência nunca deve ofuscar 
a importância da privacidade, é fundamental que os fornecedores de emissão de 
cartões desenvolvam sistemas e utilizem tecnologias que excedam os requisitos de 
privacidade de dados mais rigorosos.

9. Hardware, software e serviços funcionam melhor quando são projetados para 
funcionar em conjunto.  As soluções de emissão de cartões, como impressoras 
de cartões, codificadores integrados e softwares de cartões, são projetadas e 
construídas como sistemas integrados holísticos - com as necessidades dos usuários 
em mente - proporcionando praticidade, tranquilidade e resultados de qualidade. 
Uma colcha de retalhos de produtos e serviços pode ser imprevisível e onerosa, ao 
considerar a personalização, atualizações, upgrades e outras ferramentas periféricas 
necessárias para os resultados de qualidade previstos.

10. Só porque a impressão de cartões de identificação sempre foi um processo 
desarticulado e complexo, não significa que isso deva continuar sendo assim. 
A falta de evolução na emissão de cartões de identificação resultou em tecnologias 
desconexas e processos que exigem muito tempo. O investimento em soluções 
que permitam que os colaboradores trabalhem de forma mais inteligente, aumenta 
a produtividade, economiza recursos e melhora as experiências dos usuários e 
portadores de cartões. A emissão de cartões de identificação está pronta para um 
resgate - os usuários estão cansados de se contentar com processos de trabalho 
desajeitados e ineficientes - e a ótima notícia é que eles já não precisam mais ...           

É hora de trabalhar de forma mais fácil e inteligente. Seu barco de resgate 
chegou - apresentando o HID FARGO® ConnectTM.

O HID FARGO Connect é a primeira solução de ponta a ponta baseada em nuvem do 
mercado que simplifica e dinamiza a emissão de cartões de identificação e credenciais. 
O HID FARGO Connect cria uma nova abordagem para a emissão de identificações que 
substitui o antigo paradigma de impressoras independentes vinculadas a uma estação de 
trabalho PC dedicada. Pela primeira vez, os cartões de identificação podem ser emitidos 
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de qualquer lugar e de qualquer dispositivo, por meio de uma interface web em um 
ambiente confiável.

Com insights dos usuários na linha de frente de seu desenvolvimento, o HID FARGO 
Connect aprimora a eficiência e a experiência do usuário, oferecendo os seguintes 
benefícios: 

• Suprime a necessidade de gerenciamento de software instalado e outros recursos 
de TI. Elimina o custo, o tempo e a carga adicional de TI, associada à manutenção de 
software em vários PCs. Com o controle centralizado das atualizações de software, a 
experiência e o gerenciamento global da emissão de cartões são simplificados.

• Elimina a necessidade de computadores dedicados para emissão de identificação 
em todos os locais. Emite cartões de qualquer lugar, usando qualquer dispositivo 
conectado à Internet - a impressão remota, o gerenciamento remoto da impressora 
e as ferramentas de design de cartão em web-based são totalmente integradas. 
Emitir um cartão de identificação para um local remoto, para um usuário autorizado 
recebê-lo e liberar para impressão, nunca foi tão simples ou seguro. É tão fácil 
quanto acessar sua conta na Amazon.

• Possibilita que os usuários gerenciem registros de credenciais e emitam cartões, 
por meio da mesma interface. Não há mais saltos entre as soluções - O HID FARGO 
Connect se integra a uma variedade de fornecedores líderes de tecnologia de 
soluções de software de “cartão único”, gerenciamento de credenciais e controle de 
acesso físico.

• Possibilita total visibilidade e controle aos administradores. Com a visibilidade 
em tempo real, dos níveis dos consumíveis e dos diagnósticos de manutenção, os 
suprimentos podem ser reabastecidos quando se esgotam, e os problemas da 
impressora são imediatamente reportados - simplificando muito o diagnóstico. Essa 
visibilidade também se estende à emissão remota; quando os cartões são impressos 
em locais remotos em todo o mundo, o emissor recebe a verificação e a garantia de 
que o cartão foi impresso para o titular apropriado do cartão.

• Supera os padrões cada vez mais elevados de privacidade e segurança de 
dados. Com criptografia de última geração e gerenciamento de armazenamento 
de dados, a plataforma atende aos mais rigorosos requisitos federais e financeiros, 
proporcionando simplicidade e versatilidade.

• Proporciona eficiência através da  contínua automação. Com o processo de 
personalização em linha, as impressoras equipadas com um codificador interno de 
cartões inteligentes, personalizam o cartão, tanto na face frontal como no verso, 
em uma única etapa. Isso economiza tempo para o emissor, aumenta a taxa de 
transferência do cartão e reduz efetivamente os erros que normalmente ocorrem 
durante o processo de sincronização do cartão.

• Continua a evoluir para melhorar ainda mais suas capacidades. Evoluções futuras 
para uma automação ainda maior, mobilidade adicional e impressão em lote, estão 
por vir.
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Saiba mais sobre o HID FARGO Connect, aqui.

Saiba mais sobre a gama de impressoras FARGO® Card & ID Card da HID, aqui.

Para falar com um especialista da HID Global sobre as necessidades de impressão de sua 
organização, envie um e-mail, aqui.

https://www.hidglobal.com/solutions/cloud-based-id-card-printing
https://www.hidglobal.com/products/card-printers/fargo
mailto:sisales%40hidglobal.com?subject=ID%20Card%20Issuance%20Inquiry

