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SOLUCOES BASEADAS NO USO DE 
• 

-

RFID PARA UMA ADMINISTRACAO 
• 

MODERNA E INOVADORA 

o uso de etiquetas que incluem circuitos integrados com identifi

cação por radio frequência (RFID) pode trazer uma série de bene
fícios em diversos contextos. Essas etiquetas, quando recebem

ondas eletromagnéticas de um leitor, estabelecem uma comuni

cação com o mesmo lhes enviando dados (em geral códigos
numéricos), que identificam os objetos nos quais estão fixadas.

Assim, sem a necessidade da "visada direta" e a proximidade de
leitores de código de barras, os leitores de RFID são capazes de ler

simultaneamente vários objetos a maiores distâncias.

Os benefícios mais comuns do uso de RFID são: 

Automação de 
procedimentos 
com redução 

drástica de opera
ções manuais; 

Redução de erros 
de digitação 

(melhor controle e 
exatidão dos dados 

coletados); 

Maior facilidade para 
fiscalizar e registrar a 
fiscalização realizada 
(não é preciso visua
lizar a etiqueta para 
lê-la, como no caso 
do código de barras 

tradicional); 

Menor necessida
de de pessoal 

para a realização 
de operações; 

Atendimento à 
legislação vigente 

ou às regras de 
utilização defini
das pelo órgão ou 
estabelecimento. 
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Serviços de apoio à especificação 
de soluções e operação assistida 

No caso de grandes 
projetos, em especial t1 

nos mais complexos, •
recomenda-se a contratação 
dos serviços da CEITEC para 
apoio à especificação da 
solução e implantação, bem 
como operação assistida, para D Necessidades 
maior garantia de sucesso. do cliente 

fJ Especificação 
da solu�ão 

Etiquetas RFID para uso em ambientes externos 

Etiquetas RFID comuns para uso em ambientes internos 

Etiquetas RFID robustas para uso em ambientes hostis 

Software de Controle 

m:-
.... --

� Leitor manual

�comGPS 
LoUo,man,,I •• Leitores e antenas fixos 

• 
Totens/Portais multifuncionais 
controlador de velocidade que reconhece o tipo de veículo 
e fazem o registro da placa (OCR) e leitura da etiqueta de 
identificação veicular 

Cancelas de acesso com leitura de etiquetas 
RFID de identificação veicular ou identificação 
funcional com chip 
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