
SOLUÇÕES DE IDENTIDADE DO GOVERNO

Tecnologia HID da página 
de dados do passaporte





Recursos de Segurança da Página 
de Dados
Os governos em todo o mundo 
estão implementando soluções de 
passaporte que ajudam a proteger 
melhor suas fronteiras enquanto 
facilitam a conveniência e respeitam 
a privacidade dos viajantes. Soluções 
multi-tecnológicas avançadas são cada 
vez mais uma norma para alcançar 
um equilíbrio importante entre 
segurança, funcionalidade e retorno de 
investimento. 

As soluções mais avançadas de página 
de dados atendem perfis únicos de 
risco/ameaça e requisitos de cada nação 
individual. As soluções de identidade 
do governo da HID Global personalizam 
cada página de dados para atender 
essas necessidades. A HID Global se 
esforça continuamente para adicionar 
novos recursos de segurança às páginas 
de dados a fim de melhorar o nível 
de segurança nos documentos do 
governo. Esses recursos de segurança 
mais recentes trazem novos níveis 
de segurança e confiança para seu 
programa de identidade. 

Para atender a todo requisito do cliente, a 
solução de página de dados da HID Global 
está disponível em duas espessuras – com 
ou sem a funcionalide RFID:

Página de dados padrão da HID (800 um)

Página de dados fina da HID (600 um)

BENEFÍCIOS

Benefícios da página de dados da HID
Segura – material articulável 
especialmente elaborado para evitar a 
separação do corpo de policarbonato.

Durável – resiliência do documento de 
até 10 anos com recurso patenteado 
de prevenção de rachaduras (Crack 
Prevention Feature).

Confiável – tecnologia segura sem 
contato, design de antena comprovado 
para desempenho ótimo do chip.

Flexível – facilmente integrado em 
todos os sistemas de passaporte 
eletrônico.

Conveniente – o provedor de soluções 
únicas atende a gama completa de 
necessidades de identificação segura 
personalizada.

Centrado no cliente – serviço de design 
líder de mercado que cria a arte para 
refletir as necessidades do cliente. 

Benefícios adicionais da página de 
dados fina 
Flexibilidade do Passaporte – a 
espessura de 600 um proporciona ao 
passaporte uma maior flexibilidade, 
facilitando o seu manuseio.

Segurança a Laser – a espessura e a 
estrutura geral da Página de Dados 
Fina permite que uma camada extra de 
segurança seja adicionada durante o 
processo de personalização para evitar 
ainda mais a falsificação. O laser de 
informações gravado na frente também 
pode ficar visível no verso. 

Oferta da página de dados 
de passaporte da HID Global



Tecnologia
Além dos inovadores recursos de 
segurança, a solução da página de dados 
da HID combina as tecnologias mais 
avançadas:

A. Material Articulável da HID:
• Facilmente integrado à estrutura da 

página de dados.

• Altamente flexível, e ainda durável 
de modo que se for manipulado 
na articulação mostrará qualquer 
mudança estrutural.

• Mesma temperatura de fusão que o 
policarbonato para evitar a separação.

Ao integrar um chip sem contato à página 
de dados, a HID fornece tecnologia 
patenteada para assegurar o mais alto 
nível de segurança e durabilidade.

B. Recurso de prevenção a rachaduras   
(CPF) da HID:
• Protege contra rachaduras de 

policarbonato.

• Aumenta a vida útil e a durabilidade 
geral da página de dados em 
policarbonato.

• Aumenta o ROI do programa 
ao maximizar a durabilidade, a 
confiabilidade e o ciclo de vida da 
página de dados.

C. Tecnologia de Transferência   
Eletrônica da HID:
• A tecnologia de transferência 

eletrônica preserva a elasticidade 
do fio

• Tecnologia patenteada da 
HID Global

Uma combinação poderosa
Juntas, essas inovações seguras 
posicionaram a HID Global como o líder 
no mercado de página de dados. A 
HID Global é a única empresa a colocar 
todas essas inovações juntas para 
criar uma solução completa de página 
de dados. Para saber mais, entre em 
contato com um executivo de vendas 
local da HID Global.
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Estudo de caso
Em setembro de 2012, a HID Global 
uniu forças com o Grupo DLRS 
(prime) para projetar e produzir o 
novo passaporte eletrônico irlandês.

A HID Global projetou e forneceu a 
página de dados de policarbonato 
para o novo caderno de passaporte 
eletrônico irlandês.

Recursos exclusivos incorporados 
na solução da página de dados 
incluíram a tecnologia de 
articulação da HID e no recurso 
patenteado de prevenção a 
rachaduras (CPF, Crack Prevention 
Feature).

A HID Global fornece soluções 
customizadas. No caso do 
Departamento de Relações 
Exteriores da Irlanda, a HID também 
gerenciou atualizações essenciais 
no software de personalização do 
departamento.



Articulação Flexível
da HID

Articulação em 
Relevo

Globo OVI

Texto IR

Margem da foto 
integrada ao fundo

Margem da foto 
em UV

Holográfico 
Transparente

Relevo Tátil Desenho de 
Fundo MRZ

UV na Borda

Microtexto

MLI/CLI

Janela 
Transparente

Gráficos de 
Microtexto

Impressão 
Irisada

Camada de 
Fundo Contínuo 

(impressão irisada)

Gráfico Guilloche 
Multicolorido com 
Design Anticópia

Tecnologias Inovadoras 
de Página de Dados



Novos Recursos de 
Segurança Disponíveis

Janela transparente – imagem 
personalizada que aparece em uma 
janela para identificar o proprietário do 
passaporte e que previne a falsificação.

Padrão de Articulação em Relevo 
Personalizado – tecnologia durável 
formulada para evitar separação do corpo 
de policarbonato.

SecurEdge – tinta UV na borda da Página 
de Dados para evitar falsificação.

Imagem colorida por UV  
Imagens coloridas tornam-
se visíveis quando expostas 
à lâmpada UV. Também 
disponível na versão LE (Laser 
Engravable).
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