
 

 

STid Mobile ID Credits 
 
Hur det fungerar  

• Alla STid kortäsare i ARAS sortiment är förberedda med STid Mobilt ID.  
• Alla STid kortläsare finns i två versioner - en med Bluetooth och en utan Bluetooth. 
• Båda versionerna fungerar med STid Mobile ID, dock ska versionen med Bluetooth användas om 

kortläsaren ska fungera med både Apple- och Android telefoner. Modellen utan Bluetooth fungerar 
endast med Android, då Apple har blockerat NFC för passersystem.  

 

 
 
För att använda mobiltelefonen med en STid kortläsare ska du göra följande:  
 

1. Ladda ner appen STid mobile ID från Google Play eller App store. 
 

2. När du startar appen har du ett virtuellt grönt kort (STid Mobile ID) med ett unikt 32-bit nummer. 
Detta kort är kostnadsfritt och fungerar på alla STid-kortläsare. Du kan använda det i ditt 
passersystem när kortläsaren är monterad och kortnumret har aktuella behörigheter. Det gröna 
kortet fungerar i såkallat "Badge Mode” (/Card Mode), dvs. du håller telefonen mot kortläsaren för 
att läsa det virtuella kortet. Du kan använda detta kort sålänge du vill, det finns inget slutdatum. 
Det finns inga ytterligare kostnader från STid förbundet med kortet. 
 



 

 

3. Du kan uppgradera det gröna kortet (STid Mobile ID) till ett gult kort (STid Mobile ID +). Det gula 
kortet ger dig 3 nya alternativ att öppna dörren på, utöver Badge mode. Dessa är ”Slide Mode”, 
”Handsfree Mode” (upp till ca. 10 meters läsavstånd) och ”Tap Tap Mode” (upp till 15 meters 
läsavstånd). Uppgraderingen från grön till gult kort kostar 1 credit. Denna credit förbrukad efter 
uppgraderingen, men kortet kan användas så länge du vill utan slutdatum. Det finns inga ytterligare 
kostnader från STid förbundet med kortet. 

 
4. Du kan också välja ett kort med extra hög säkerhet, det blåa kortet (Secure Virtual Access Card), 

som ger möjlighet för ytterligare en öppningsmetod, ”Remote Mode” (läser upp till 20 meters 
avstånd). Med det blåa kortet är det även möjligt att använda Smart Watch och SIRI röststyrning.  
også mulighed for at bruge Smart Watch og SIRI stemmestyring. Ett blått kort kostar 5 credits som 
engångskostnad. 
När du har utställt ett blått kort till din mobil via Secard med encoder offline eller alternativt via 
portalen, dras 5 credits från ditt system.  

5. När du annullerar ditt blåa kort via Secard med encoder offline eller alternativt via portalen, får du 
alla 5 credits tillbaka och kan därmed skapa ett nytt kort. Detta kan du göra så många gånger du 
vill. Kortet är giltigt så länge du har det i telefonen, och om byter telefon använder 
transferfunktionen till att flytta det till din nya telefon. Detta styrs genom säkerhetsinställningarna, 
antingen har du behörighet att göra det själv eller görs det via säkerhetsavdelningen. Det finns inga 
ytterligare kostnader från STid förbundet med kortet.  
 

6. Det finns en variant av det blåa kortet som kallas ”Visitor Card”, som har samma funktioner som 
det andra blåa kortet men med en livstid på mellan 15 minuter och en vecka. Denna typ av credit 
kostarar att använda, och den är förbrukad så snart den är utställd och gilitgheten passerat.  
 

• De gröna och gula kortet förbinds mellan mobiltelefon och kortläsare med STid Mobile ID 
defaultnycklar.  

• Det blåa kortet förbinds med privata nycklar, så endast kundens blåa kort blir avläst av kortläsaren.  
• Du kan använda det gröna, gula och blåa kortet samtidigt på samma kortläsare.  
• Det blåa kortet är byggt på en Desfire-liknande arkitektur med öppna krypteringsmetoder som AES.  
• Du kan designa det blåa kortet i överensstämmelse med ditt företags brand. Detta görs i portalen.  

 
                      Gratis     1 credit               5 credits 
 
För att läsa in ditt kort i passersystemet ska du använda följande bordsläsare.  
 
 
 



 

 

5 metoder till dörröppning  
 

 

 
 

Badge mode 
 

Lägg din smartphone mot 
kortläsaren som ett vanligt RFID-
kort. 

 

 
 

 
 

Slide mode 
 

Med din telefon i fickan eller i 
väskan ska du dra handen över 
läsaren för att öppna dörren.  

 

 

 
 

Tap Tap mode 
 

Tap (slå försiktigt) din smartphone 
två gånger för att öppna dörren. 

 

 

 
 

Hands-free 
mode 

 

Gå förbi kortläsaren, och dörren 
kommer öppnas automatiskt.   

 

 

 
 

Remote mode 

Använd din smartphone som en 
fjärkontroll för att styra dörrar på 
avstånd. 

 

 


