
A HID Global Adquire Vizinex RFID para
Expandir Portfólio de Etiquetas RFID Passivas
de Alto Desempenhoeletrônico

Etiquetas RFID Passivas de Alto

Desempenhoeletrônico

A aquisição aumenta o portfólio de tags

de rastreamento de ativos da empresa

SAO PAULO, BRAZIL, May 19, 2022

/EINPresswire.com/ -- A aquisição

aumenta o portfólio de tags de

rastreamento de ativos da empresa,

que agora também inclui uma

plataforma de produtos RFID baseada

na tecnologia de montagem de placa

de circuito impresso (PCBA).

AUSTIN, Texas, 17 de maio de 2022 – A

HID Global, líder mundial em soluções

de identidade confiáveis, anunciou hoje que adquiriu a Vizinex RFID. A aquisição aumenta a

presença e a relevância da HID Global nos principais mercados verticais, incluindo assistência

médica/médica, manufatura, óleo e gás, data centers, etc. e adiciona uma tecnologia importante

ao portfólio de tags RFID líder do setor pela HID Global.

“Trazer a Vizinex para a família da HID fortalece nossa posição no mercado de RFID,

especialmente nos Estados Unidos”, disse Björn Lidefelt, vice-presidente executivo e chefe da

HID Global. “Esta aquisição estratégica exemplifica nosso compromisso em estender nossa

liderança no portfólio de RFID, fornecendo um conjunto abrangente de tecnologia e serviços

para clientes nos principais mercados.”

A aquisição aumenta a posição da HID Global no mercado de etiquetas RFID em rápido

crescimento, pois a Vizinex RFID fornece etiquetas personalizadas e um padrão de alta

qualidade para clientes que ajudam a criar novas eficiências, economizar dinheiro e melhorar o

rastreamento, a segurança e a autenticação. A experiência da Vizinex está especialmente no

fornecimento de etiquetas RFID sob medida, totalmente integradas e compatíveis com

diferentes designs de produtos. Os aplicativos podem ser adaptados para atender a atributos

críticos, como forma, tamanho, frequência e tolerância ambiental (tolerância à, por exemplo,

repetida exposição a temperaturas adversas). As etiquetas são fabricadas nos Estados Unidos,

http://www.einpresswire.com


usando processos comprovados de última geração e com tempos de resposta curtos.

“A aquisição da Vizinex está bem alinhada com a estratégia de technologias de identificação da

HID Global de expandir nossa oferta de produtos, que agora com a Vizinex, também incluirá

uma plataforma de produtos RFID baseada na tecnologia PCBA. Além disso, aumentará nossa

presença nos principais mercados verticais, além de adicionar uma presença complementar de

fabricação de etiquetas nos Estados Unidos”, disse Marc Bielmann, vice-presidente sênior e

chefe de tecnologias de identificação da HID Global. “Esta aquisição, juntamente com a recente

aquisição da Omni-ID pela HID, expande nosso portfólio de tecnologias e nosso alcance

geográfico, à medida que fortalecemos nossa posição como líder global em design e fabricação

de etiquetas RFID.” 

Fundada em 2012 e sediada em Bethlehem, no estado norte-americano da Pensilvânia, a Vizinex

RFID agora torna-se parte da divisão de Tecnologias de Identificação da HID Global, liderada por

Bielmann. A oferta da Vizinex será incorporada à Unidade de Negócios de Componentes 
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