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SIO Processor™

Módulo CrIPToGrÁfICo PArA SeCure 
IdeNTITy objeCT™ (SIo)-eNAbleMeNT
 � Secure Identity object™ (SIo) – A próxima geração de plataforma da HID Global oferece uma 

estrutura de dados de identidade segura, baseada em padrões, de tecnologia independente e 
flexível fundamentada em um novo padrão aberto de credencial.

 � oferece Trusted Identity Platform™ (TIP)-enablement – O SIO Processor permite que os 
dispositivos se tornem nós TIP e integrem de modo fácil e seguro a Trusted Identity Platform 
(Plataforma de Identidade Segura) da HID. 

 � fácil de Integrar – O DTK (Developers Tool Kit – Kit de Ferramentas dos Desenvolvedores) 
fornece recursos que facilitam uma integração rápida e fácil e estende o acesso a uma ampla 
comunidade de desenvolvedores da HID. 

 � Suporte estendido – Inclui suporte para tecnologias de cartão existentes como, por exemplo, 
iCLASS® e MIFARE™ Classic padrão. O firmware é atualizável em campo para atender aos 
requisitos evolutivos do mercado.

 � design flexível – A escolha dos fatores de formato fornece a capacidade de implantar totalmente o 
SIO Processor em basicamente qualquer novo design ou adicioná-lo a uma leitora existente.

o Secure Identity object™ da 
HId proporciona três benefícios 
importantes: portabilidade, segurança e 
extensibilidade.
 � Chip Independente – Os SIOs podem 

residir em qualquer tecnologia 
de cartão, cartões com base em 
microprocessadores, smartphones 
NFC, tokens do tipo USB, dispositivos 
de computador e outros formatos.

 � dispositivo Independente – 
Proporciona um nível adicional de 
segurança à diversificação adicional 
da chave, autenticação e criptografia. 

 � Abertos – Os SIOs são definidos com 
o uso de padrões abertos que podem 
suportar quaisquer dados, incluindo 
dados de controle de acesso, 
biometria, vendas, tempo e frequência 
e muitas outras aplicações.

A próxima geração de plataforma da HID 
Global vai além do modelo tradicional de 
cartão inteligente para oferecer uma estrutura 
de dados de identidade segura, baseada em 
padrões, de tecnologia independente e flexível 
fundamentada no Secure Identity Object™ 
(SIO), um novo padrão aberto de credencial. O 
SIO Processor da HID encontra-se no topo de 
toda tecnologia de cartões existente e suporta 
a interpretação e a autenticação da estrutura 
de dados do SIO para aumentar a segurança 
total do sistema; também suporta as principais 
tecnologias emergentes, proporcionando um 
desempenho superior e um uso aprimorado.

A Trusted Identity Platform (TIP) da HID habilita 
dispositivos de autenticação como, por exemplo, 
leitoras de controle de acesso, laptops, telefones 
móveis equipados com NFC e outros produtos 
incluídos nos nós de identidade segura que 
podem ser provisionados de modo seguro, 
independente de onde estejam ou como 
estão conectados. Vários tipos de algoritmos 
criptográficos garantem a segurança/privacidade 
dos dados de modo que todos os nós executem 
transações confiáveis.
Como parte do ecossistema do SIO-Enabled da 

HID, o SIO Processor é basicamente um intérprete 
de tecnologia independente que permite que 
os fabricantes de leitoras, desenvolvedores e 
integradores de sistemas integrem o SIO de 
modo rápido e fácil e os autoriza a transformar 
seus dispositivos em nós TIP.
O SIO Processor aumenta a segurança ao 
usar um dispositivo e um nível de tecnologia 
independente de segurança adicional – no topo 
da segurança específica do dispositivo – que 
agem como uma proteção de dados digitais 
para a diversificação, autenticação e criptografia 
adicionais da chave.
O SIO Processor suporta as novas credenciais 
SIO-Enabled com base em inúmeras tecnologias 
como, por exemplo, iCLASS® SE™, iCLASS Elite® 
e MIFARE Classic. Também pode ser configurado 
para suportar o iCLASS® padrão, proporcionando 
compatibilidade com as instalações existentes 
ou implementações de cartões.
Dependendo dos requisitos do ecossistema, o 
SIO Processor permite que os desenvolvedores 
implantem-no facilmente em um novo design 
de leitora usando o chip com tecnologia para 
montagem em superfície ou integrem-no em um 
design/estrutura de leitora existente usando o 
conveniente cartão ID-1/ID-000 pré-revestido.
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