
UniPassID może używać różnych technologii do komunikacji z czytnikiem. 

• UniPassID NFC – Do odczytu z 10 cm. Wykorzystywana jest wówczas technologia, 
która to zapewnia - NFC (Near Field Communication). 

• UniPassID BT - Dla rozwiązań wymagających większych odległości odczytu 
stosowana jest technologia Bluetooth Smart (znana również jako „BT Low Energy”). 
Komunikacja za pomocą BT Smart jest możliwa z nawet 10m.

UniPassID

Rozwiązanie UniPassID firmy Unicard pozwala na stworzenie odpowiednika karty elektronicznej 
w telefonie komórkowym. W efekcie działa on jak karta elektroniczna, nie jest więc potrzebna 
karta  trzymana fizycznie przez użytkownika. Wystarczy mieć przy sobie telefon, 
by móc wejść  do biura, na parking czy odnotować  czas wejścia lub wyjścia z obiektu na RCP. 

Rozwiązanie jest dedykowane dla smartfonów z systemem  Android 4.4 lub nowszym 
i wspierających technologię HCE (Host-based Card Emulation) oraz czytników z serii ASRx-804.

UniPassID
- Twoja
elektroniczna
karta
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Należy zainstalować aplikację UniPassID dostępną
w Google Play i Apple

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicardsa.unipassidbt
 https://itunes.apple.com/us/app/unipassid-bt/id1181929514?l=pl&ls=1&mt=8

Aby skorzystać z UniPassID:

Aktywować aplikację w firmie Unicard zgodnie z poleceniami 
w aplikacji

Skonfigurować telefon do pracy z konkretnym systemem KD 
kontaktując się z administratorem systemu

UniPassID NFC - Wystarczy następnie zbliżyć telefon do czytnika  
na kilka centymetrów bez konieczności  uruchamiania aplikacji

UniPassID BT  - Wystarczy w odległości ok. 2 m wykonać  
telefonem ruch w dół jak gdybyśmy naciskali na klamkę 
w drzwiach (Press & Go)

Korzyści:

Rozwiązanie UniPassID zapewnia duża wygodę obsługi. 
Telefon komórkowy jest nieodłącznym atrybutem każdego 
pracownika. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania zmniejszamy 
prawdopodobieństwo zagubienia karty i wykorzystania jej przez 
niepożądane osoby. Nowe rozwiązanie daje możliwość bardziej 
elastycznego przydzielania uprawnień dla gości,  którzy nie muszą 
pobierać przy wejściu kart zbliżeniowych. Możliwość odczytu 
z większej odległości daje szanse na zlokalizowanie czytników 
w miejscach oddalonych od dostępu osób.
Brak możliwości przekazywania kart w systemach 
Kontroli Dostępu czy Rejestracji Czasu Pracy.

Zastosowanie:

Pokoje spotkań
Ciągi komunikacyjne
Windy
Kołowroty
Garaże
Magazyny
Bramy wjazdowe
Podwójne przejścia
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