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pohodlné a rychlé otevírání chytrým telefonem 

vzdálená distribuce a správa klíčů v mobilních 
zařízeních 

neomezené technické možnosti pro integrátory

neomezené možnosti konfigurace pro vývojáře

využití bezkontaktních technologií NFC  
a Bluetooth Low Energy

implementace bez nutnosti měnit kromě čteček 
jakýkoli stávající HW

Snadno získáte:

Institut
mikroelektronických
aplikací

IMAporter  
MobileAccess
Poznejte neomezené možnosti identifikace mobilním klíčem.



V ČEM JE IMAPORTER  
MOBILEACCESS VÝJIMEČNÝ?

IMAporter MobileAccess je inovativní 
řešení identifikace podporující kromě 
klasických ID médií také identifikaci 
pomocí chytrých mobilních zařízení. 
Uživatel tak nemusí být vybaven RFID 
kartou, stačí mu jeho telefon opatřený 
mobilním klíčem, a odpadá tak nutnost 
fyzické distribuce karet. IMAporter  
MobileAccess umožňuje nastavovat 
nová přístupová práva a upravovat 
či odebírat stávající přístupy pomocí 
intuitivního webového rozhraní IDcloud. 
Po založení nového mobilního klíče se 
automaticky vzdáleně zašle danému 
uživateli přímo do jeho mobilního 
zařízení.

POHODLNÁ IDENTIFIKACE 
ZAMĚSTNANCŮ
 
IMAporter MobileAccess podporuje 
mnoho identifikačních médií a technologií. 
Od klasických bezkontaktních RFID 
karet, přes NFC klíčenky až po otevírání 
mobilním zařízením s operačními systémy 
Android a iOS. Identifikace mobilem je 
pro zaměstnance snadný a rychlý proces 
– stačí přijít ke dveřím a rozsvítit displej 
telefonu. Zatímco zařízení podporující 
NFC je třeba ke čtečce přiblížit na vzdá-
lenost několika centimetrů, Bluetooth 
umožňuje identifikaci na vzdálenost až 
několika metrů. Maximální identifikační 
vzdálenost stejně jako počet dodatečných 
zabezpečovacích prvků může být nasta-
vena centrálně správcem systému, nebo 
dle uživatelských preferencí v aplikaci 
MobileKey. 

VŠESTRANNÉ VYUŽITÍ PRO 
INTEGRÁTORY, VÝVOJÁŘE, FIRMY  
I ZAMĚSTNANCE
 
IMAporter MobileAccess vyniká svými ne-
omezenými možnostmi nasazení. Tato plat-
forma je součástí všech systémů IMAporter, 
ale lze nasadit také na libovolný identifikační 
(či přístupový) systém třetích stran. Jedi-
ným požadavkem pro funkční implementaci 
je použití MobileAccess čteček. Pro integrá-
tory jsou připravena API a komunikační 
knihovny pro plnou integraci do vlastních 
řešení. Vývojářům platforma MobileAccess 
umožňuje postavit své vlastní systémy  
a využít MobileAccess pouze jako funkci. 
Firmám přináší bezpečné řešení pro mobilní 
identifikaci zaměstnanců provozovanou  
z vlastního serveru a zákazníkům snadnou 
správu časově omezených mobilních klíčů 
snadno a odkudkoli.

IMAporter MobileAccess – otevírejte dveře chytrým telefonem

VYBRANÉ REFERENCE

4. největší polská banka

kombinace MobileAccess a ID médií DESFire EV1

využívá technologie NFC a BLE

plně integrováno s ID systémem banky

ovládání z vlastní mobilní aplikace banky

vzdálená distribuce mobilních klíčů a nastavení

designové zapouzdření na míru



IMAporter MobileAccess

Jak funguje systém IMAporter MobileAccess jako celek?

VÝHODY SYSTÉMU IMAPORTER MOBILEACCESS

+     MobileAccess lze plně integrovat se stávajícími  
        i novými ID systémy.

+     Pokud již provozujete identifikační systém od jiné  
        společnosti, stačí vyměnit čtečky.

+     MobileAccess je plně centrálně konfigurovatelný,  
        bezpečnost objektu je na prvním místě. 

+     Opravdu pohodlná identifikace.

+     Všechna data máte k dispozici online v uživatelském  
        prostředí, ve kterém se nebudete ztrácet.

+     Vývojáři ocení možnost plné integrace do vlastních  
         řešení, mobilních aplikací a SW.

+     Už nikdy nebudete chtít používat klasické klíče.  
        Od teď si vystačíte s tím ve vašem telefonu. 

V závislosti na míře integrace řešení IMAporter MobileAccess  
s cílovým identifikačním systémem je možné nové mobilní klíče 
zakládat buďto přes webový server IMAporter IDcloud nebo přímo 
ze správcovské aplikace daného identifikačního systému.

Správce založí nový mobilní klíč v ovládacím SW 
stávajícího systému, nebo na serveru IDcloud - stejně 
snadno, jako dnes vystavuje novou identifikační kartu.

V závislosti na zvoleném ID systému a míře inte-
grace aktualizuje práva v řídících jednotkách stejným 
způsobem jako vždy, u pokročilých ID systémů může 
být tento krok automatický.

Uživatel obdrží od systému IMAporter MobileAccess 
e-mail nebo SMS s aktivačním kódem, který načte 
pomocí aplikace Mobile Key (ke stažení v Google Play 
a AppStore).

V obou případech platí, že nově založený mobilní klíč je uživateli 
doručen vzdáleně přes internet a jeho založení správcem i zave-
dení uživatelem je tak snadné, jak jen může být. Pojďme si celý 
proces popsat:

Uživateli již nyní stačí přijít ke čtečce a rozsvítit 
displej svého zařízení.

Mobilní klíč se přenese do čtečky, a formou 
unikátního ID do řídící jednotky, která na základě 
přístupových práv odblokuje zámek.

Jakým způsobem jsou přidělovány mobilní klíče?
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