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Bosch e STid criam sistema de controle de acesso

Bosch e STid criam sistema de controle de acesso

A STid e Bosch Building Technologies 
combinaram forças para criar uma solução 
de controle de acesso sem toque integrando 
suas principais tecnologias. Esta colaboração 
combina a experiência da STid em soluções 
de identificação sem contato com o portfólio 
de controle de acesso da Bosch para 
oferecer uma solução de acesso adequada 
e touchless baseada em telefones celulares.

Com a integração do STid Mobile ID aos sistemas da Bosch – Access Management System (versão 2.0 
e superior) , Building Integration System (versão 4.7 e superior) e o Access Management Controller 
(AMC2) , os usuários podem usar seu celular como meio de identificação. O acesso a esta solução 
é feito através do aplicativo móvel STid, que fornece um número de identificação exclusivo ao ser 
baixado. Ao encostar o telefone celular no leitor, os direitos de autorização da credencial de ID no 
Sistema de Gerenciamento de Acesso ou no Sistema de Integração do Edifício serão verificados pelo 
sistema AMC2 da Bosch para conceder (ou não) o acesso. Além de não ter toque, a solução exige 
apenas um celular para a identificação e dispensa recursos biométricos, que podem ser sensíveis 
em certas aplicações ou culturas.

“Com a Bosch, compartilhamos o mesmo objetivo: fornecer soluções de controle de acesso 
convenientes, seguras e sem toque para proteger as pessoas. Estamos felizes em trabalhar juntos 
para oferecer novas soluções na área de controle de acesso”, disse Vincent Dupart, CEO da STid.

Para Gregor Schlechtriem, Chefe da Unidade de Negócios de Controle de Acesso e Sistemas de 
Intrusão da Bosch Building Technologies, a colaboração também é positiva.

“Nos cercamos de parceiros de confiança para oferecer aos nossos clientes soluções que lhes 
proporcionem total satisfação. Com o STid, é o primeiro passo de uma parceria forte.”

 
Benefícios do controle de acesso móvel
A solução de acesso móvel baseada em STid e Bosch, proporcionará aos clientes os seguintes 
benefícios:

•  Leitores STid pré-configurados que podem ser comprados através dos canais de vendas de 
distribuição STid e que são compatíveis com os componentes de controle de acesso da Bosch de 
forma plug and play.

•  Opção de escolher o protocolo de canal OSDP v2 SC para ter alta segurança na transmissão de 
dados do leitor para o AMC2.

•  Credencial móvel gratuita como meio de identificação, emitida diretamente ao instalar o aplicativo 
móvel STid no smartphone. Isso permite a implementação rápida e gratuita do portal da solução 
de acesso móvel.


