ACFA INTELLECT: SOLUÇÃO COMPLETA PARA
INTEGRAÇÃO EM SEGURANÇA
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ACFA Intellect é um conjunto de módulos para integrar ao controle de acesso, alarme de segurança/incêndio e equipamentos de segurança perimetral em sistemas de segurança ligados ao Intellect. Esses módulos permitem conectar ao controle
de acesso, alarme de segurança/incêndio e infraestrutura de segurança perimetral à plataforma Intellect e trocar informações
entre esses componentes. As opções de configuração e as informações de status do sistema são acessadas através da interface
Intellect. Os módulos são configurados independentemente uns dos outros, o que torna seu sistema mais flexível e versátil.

Aqui está a “visão macro” de como a integração funciona: os subsistemas instalados em diferentes computadores falam uns
com os outros via OPC Wrapper, requisitando dados e enviando comandos uns para os outros.

ACFA INTELLECT: CARACTERÍSTICAS

Por que usar OPC Wrapper versão 5.2:

•

Conecte e combine as funções de segurança. Por exemplo, você pode vincular o controle de acesso às suas câmeras de
vídeo. Agora, suas câmeras podem começar a gravar automaticamente sempre que um cartão de acesso é usado!
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•

Ação automática aos eventos. As opções de controle de acesso podem ser ativadas/desativadas automaticamente com
base em eventos detectados por outras partes do seu sistema de segurança.

•

Gerencie os privilégios de controle de acesso automaticamente. Poderosas opções de controle de acesso: os privilégios
para entrar em determinadas áreas são determinados automaticamente pelo status do cartão de acesso do funcionário.

•

Combine os usuários em grupos. Defina privilégios de acesso para um único usuário ou para um departamento inteiro.

•

Monitore o status e o desempenho do sistema. Receba notificações automáticas se o hardware de segurança for
desconectado.
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ACFA INTELLECT SUPORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA COM NÚMEROS
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UM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE CORRESPONDA PERFEITAMENTE ÀS
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RESULTADO: SEGURANÇA MAIS PODEROSA,
MELHOR DESEMPENHO DA COMPANHIA
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OPC WRAPPER

INTEGRAÇÃO SIMPLIFICADA
O módulo OPC Wrapper oferece uma interface centralizada para monitorar e gerenciar componentes do sistema. O OPC
Wrapper vincula todas as camadas de software do sistema de segurança, permitindo que eles trabalhem juntos como um todo.
O módulo pode trocar informações e obter eventos através dos padrões de Dados de Acesso e Alarmes & Eventos.
OPC Data Access (DA) é o mais popular. Destinado para troca de dados em tempo real com controladoras, sistemas de
gerenciamento e outros equipamentos. No Intellect, DA é uma árvore de itens que têm um valor específico. Os valores podem
ser alterados em tempo real: essas mudanças podem ser observadas no Registro de Eventos no Intellect.
OPC Alarmes & Eventos (AE) informa sobre eventos especiais: emergências, ações dos operadores, mensagens consultivas e mais. Estas notificações também são registradas nos Logs de eventos do Intellect.

2

0XGHRVYDORUHVGRVREMHWRV'$YLVXDOL]DGRVGLUHWDPHQWHGRPDSD

BACNET WRAPPER

INTEGRAÇÃO DE PROPÓSITO GERAL, PROTOCOLO POPULAR
O módulo de integração BACnet adiciona suporte para dispositivos que usam o protocolo BACnet, permitindo a criação
de sistemas de segurança integrados com o software da AxxonSoft. O BACnet permite combinar dispositivos para iluminação,
suporte de vida, controle de acesso e fornecimento elétrico, bem como elevadores e outros equipamentos chave, em um sistema único.
BACnet (Automação Predial e Redes de controle) é um protocolo aberto de comunicação para automatizar e programar
sistemas prediais. Os principais fabricantes de equipamentos de segurança e sistemas de automação de edifícios incluem suporte BACnet com seus produtos, como Siemens, Honeywell entre outros.
O módulo de integração BACnet permite a interação entre o ACFA Intellect e os dispositivos compatíveis com BACnet,
abrindo uma série de opções para gerenciamento e scripts.

Benefícios do ACFA Intellect:
Proteção confiável de instalações e propriedade intelectual
Horário de trabalho e atendimento
Racionalização das necessidades da equipe
Despesas com segurança reduzidas
Prevenção de intrusão

O OPC Wrapper detecta automaticamente servidores OPC ativos e cria árvores de objetos, o que facilita a configuração e inicialização do OPC Wrapper no Intellect. Configure as reações condicionais aos valores do sistema com a ajuda de scripts e macros.
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Eventos Suportados:
•

Eventos e alarmes de sistemas de controle de acesso, como Acesso Permitido, Acesso Negado, Alarmes de forçamento
de porta forçada,

•

Violações de acesso, etc.;

•

Qualquer conjunto de alarmes de sistemas de segurança perimetrais;

•

Qualquer dado da infraestrutura de engenharia como Temperatura, Umidade, Condicionado, Sensores de emergência e
muitos outros;

•

Qualquer dado de equipamentos industriais como Pressão de óleo, Controle de ventilação, Sensores de controle e muitos outros;

Qualquer um dos eventos ou sistemas acima pode iniciar uma ampla gama de ações dentro do sistema. Isso inclui:
•

Mover câmeras PTZ para locais específicos

•

Exibir o vídeo de uma ou mais câmeras no PC do operador

•

Iniciar gravação de qualquer câmera, etc.

•

Definir modo de serviço

•

Ativar ou desativar o programa.
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SERVIDOR DE ACESSO VIRTUAL

MAIOR ECÔNOMIA, MAIOR VALORIZAÇÃO
Qual o segredo para implementar um sistema de segurança confiável sem custos exorbitantes?
Como projetar um sistema de controle por faces sem contratações de seguranças em tempo integral?

POR QUE USAR O MÓDULO ID POR FOTO:
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DE SEGURANÇA
TORNAR O CONTROLE DE ACESSO MAIS
PODEROSO E EFICIENTE

Qual é a melhor maneira de registrar com precisão os horários de trabalho de seus funcionários?

O módulo do Servidor de Acesso Virtual cria pontos virtuais de verificação, integrando Auto Intellect/Face Intellect e suas
capacidades de reconhecimento com o módulo de Tempo e Atendimento.
Crie um ponto de verificação virtual (VC) para gravar quando uma pessoa ou veículo listado no seu banco de dados entrar
ou sair. Os VCs funcionam exatamente como os dispositivos de controle de acesso suportados pelo Intellect. Você pode fazer
referência cruzada aos privilégios de acesso aos funcionários e aos níveis de acesso com os VCs!
Funções do servidor de acesso virtual:
Integre o Auto Intellect/Face Intellect com o módulo de Tempo e Atendimento. Os pontos de verificação virtuais podem gerar os dados necessários para obter relatórios sobre o tempo e atendimento dos funcionários. O reconhecimento
de face de funcionários ou placas fornece todas as informações necessárias. Quando um rosto ou placa é reconhecido
com sucesso, o evento “Passagem permitida” é gerado. Isso pode ser usado para marcar o início do dia de trabalho de
um empregado, por exemplo.
Execute ações do sistema com base nos eventos “Passagem Permitida” e “Passagem Negada”. Os pontos de verificação virtuais podem gerar eventos (permitir ou negar passagem) automaticamente com base nas correspondências da
base de dados. Isso facilita a configuração de reações específicas de eventos (como fechar um contato de relé) usando
macros ou scripts.A plataforma Intellect permite criar uma gama de scripts envolvendo qualquer um dos subsistemas de
segurança conectados a ela.
Por exemplo, você pode usar uma barreira de veículo como um relé comum, de fato, graças ao Intellect. Ou se um
usuário tentar cruzar o mesmo ponto de verificação virtual duas vezes, os scripts podem exibir um alarme automaticamente e ainda gravá-lo. Com o Intellect, se você pode pensar, então pode montar um script!
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SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
POLÍTICAS DE SEGURANÇA CORPORATIVA
MÓDULO ID POR FOTO
Uma pessoa consegue entrar em suas instalações levando o cartão de acesso de outra pessoa?
Você obtém informações em tempo real sobre quem está entrando e saindo de seus edifícios?
O seu sistema é capaz de diferenciar privilégios de acesso em áreas mais e menos sensíveis?

GESTÃO DE ACESSO DA INSTALAÇÃO
Você se previne contra roubo em instalações da empresa?
Você faz o suficiente para proteger a propriedade intelectual de sua empresa?
A disciplina e pontualidade dos funcionários podem ser melhoradas?

O módulo de Gestão de Acesso da Instalação automatiza tarefas relacionadas a bancos de dados para autorizar/
negar acessos.
A equipe de segurança pode criar restrições baseadas no tempo, níveis de acesso e horários de acesso para funcionários e departamentos. Este módulo simplifica muitas tarefas comuns para administradores de sistemas de segurança
do Intellect.
Os painéis de Configuração dos horários, Turno de escalas, Feriados, Níveis de acesso e Departamentos podem ser
realizados através da interface do módulo. O módulo de Gestão de Acesso é mais conveniente do que a interface de
configurações do Intellect porque existem muitos mais campos configuráveis, o que facilita o gerenciamento das informações do usuário. A pesquisa contextual de todos os tipos de dados significa que você pode encontrar rapidamente
usuários específicos no banco de dados do Intellect.
Use o módulo de Gestão de Acesso da Instalação para:

O módulo de ID por foto combina com controle de acesso para monitorar eventos do sistema em tempo real.
A identificação por foto faz a verificação visual dos eventos nas entradas/saídas. O subsistema de controle de acesso
lê um cartão de acesso de um usuário. Simultaneamente, é exibido ao operador a foto e a informação do proprietário
dos cartões a partir do banco de dados. O operador pode comparar a imagem do banco de dados e a imagem da câmera antes de decidir se deseja permitir o acesso.
O módulo permite selecionar os dados a serem exibidos (nome, cargo, departamento, número do cartão, data/hora,
etc.) e configurar o arranjo desses campos na tela, graças a um editor visual. Várias janelas com detalhes de funcionários
são exibidas simultaneamente, ajudando a equipe de segurança a observar de perto a circulação.
Os operadores podem visualizar o log de eventos para rastrear o histórico de entradas/saídas de usuários.
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Simplificar a criação/edição de usuários e níveis de acesso.
Modificar as entradas de usuários através das estações de trabalho.
Proteger a propriedade da empresa, restringindo o acesso de funcionários e visitantes, bem como o movimento de
mercadorias para/de instalações.
Proteger propriedade intelectual criando e configurando os níveis de acesso dentro da empresa, tanto no nível individual como departamental.
Encorajar conscientização on-the-job: os funcionários registram sua entrada passando pelas entradas monitoradas
pelo Intellect.
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PESQUISA POR CONTAS DE USUÁRIO (VEÍCULOS)

Tipos de Agendamento:

A pesquisa é realizada por classe (Empregados, Clientes, Visitantes, Veículos). Defina o tipo de pesquisa e o número máximo
de resultados. Os resultados são exibidos na tela como uma tabela.

Semanal (Dias Úteis)
Turnos (um dia de trabalho, dois dias de folga)
Mensalmente (apenas dias pares são úteis, por exemplo)
Horário flexível: os funcionários devem trabalhar certo número de horas durante um intervalo definido
(8 horas entre 8h-22h, por exemplo)

Use o módulo de Tempo e atendimento para:
Coordenar as ações dos funcionários e melhorar a diligência.
Otimizar o expediente dos funcionários e remanejando esforços quando necessário.
Minimizar as perdas causadas por atrasos e ausências não autorizadas.
Tomar decisões inteligentes sobre compensações e bônus de horas extras.
Simplificar as tarefas de relatórios e contabilidade.
Racionalizar contagens de pessoal para realizar tarefas de RH.

TEMPO E ATENDIMENTO
Você monitora o tempo gasto pelos funcionários em suas tarefas de trabalho?
As informações sobre as horas extras são usadas para determinar o pagamento de bônus?
Você pode usar ferramentas para minimizar atrasos e ausências?

O módulo de Tempo e Atendimento registra automaticamente as horas dos funcionários e simplifica as tarefas relacionadas
ao planejamento. O módulo de Tempo e Atendimento usa as informações geradas pelo módulo de controle de acesso.
As funções do módulo incluem:
Cálculo do horário dos funcionários. O módulo de Tempo e Atendimento informa o total de horas trabalhadas por cada
funcionário de um departamento em uma tabela simplificada. Veja o organograma da empresa e obtenha informações de cada
funcionário (o organograma é criado no Intellect)
Crie intervalos de tempo, turnos e horários. Ao planejar e organizar expedientes, você pode criar horários e turnos que
variam de acordo com o período. Aplique estes horários e turnos a um departamento inteiro ou no nível individual.

Manter registros de funcionários sobre horas extras e muito mais. Com o módulo de Tempo e Atendimento, você pode criar
e rastrear documentos relacionados a horas extras dos funcionários e ausências sem atestado. Calcule o horário de trabalho
total de cada funcionário e veja os resultados na tabela.
Gerar relatórios. Os dados do módulo de Controle de Acesso são usados para criar relatórios, com a ajuda do Sistema
de Relatórios Web do Intellect. Obtenha estatísticas a qualquer momento, para qualquer período de relatório, sobre as horas
trabalhadas por um empregado (levando em consideração o trabalho noturno, atraso, viagens relacionadas ao trabalho, ausências e licença por doença).
Ampla gama de relatórios agrupados, incluindo:
Visão geral detalhada
Visão geral
Ausências não justificadas
Total de horas
Documentos de tempo e atendimento
Erro de atendimento

Atraso de Funcionários
Presença no escritório
Horários de entrada/saída
Tempo e frequência no cargo
Visão geral do atraso e das horas extras
Visão geral simplificada
Documentos de cálculo da folha de pagamento

SUBSISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO/SEGURANÇA

QUANDO CADA SEGUNDO CONTA
ALARME DE INCÊNDIO E SEGURANÇA

Você tem ferramentas eficazes para resolver situações de emergência em sua empresa?
Você recebe notificações automáticas de emergências quando elas acontecem?
Você garante que seu equipamento de segurança contra incêndio está funcionando?

Os módulos de integração de alarme de incêndio/segurança permitem conectar alarmes de diversos fornecedores
ao Intellect. Os dados do alarme são enviados ao Intellect, que pode enviar comandos em resposta.
Gerencie de forma segura o seu sistema de alarme através do Intellect, seja a partir do seu centro de monitoramento central
ou de um número ilimitado de estações de trabalho remotas. Escreva declarações condicionais para especificar como reagir
aos eventos. Esta programação simples torna a instalação do sistema muito fácil.
A integração de alarmes com outros subsistemas de segurança oferece grandes benefícios para o pessoal de segurança.
Agora, se um alarme de incêndio for disparado, um operador pode focar em imagens de vídeo corretas para determinar se
um incêndio está realmente ocorrendo. Intellect permite saltar para a câmera mais próxima do incêndio, para que o operador
possa determinar visualmente a presença de fumaça ou chama e reagir. Sem falsos alarmes!
O inverso também é possível: se uma chama é visível na tela, mas o alarme de incêndio não foi disparado, isso significa que
o detector está com defeito ou que o sensor ou a linha de comunicação não está funcionando.
Benefícios similares para a segurança também estão disponíveis: quando um alarme de intrusão é disparado, o operador
pode fazer uma verificação cruzada instantânea com imagens de vídeo em tempo real. Para uma eficiência ainda maior, as
imagens da área de um alarme de incêndio podem ser exibidas automaticamente e ampliadas para um monitor desejado.

POR QUE INTEGRAR ALARMES DE INCÊNDIO E SEGURANÇA?
Identificar e reagir a ameaças em tempo hábil: intrusão, incêndio, etc.
Crie comandos para iniciar automaticamente equipamentos de combate a incêndio, alarmes sonoros de evacuação,
sistemas elétricos de controle e sistemas de utilidade, e muito mais.
Tornar o controle de acesso mais efetivo.
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SISTEMA DE SEGURANÇA PERIMETRAL
DETECTE INVASORES ANTES DE UM ATAQUE
O módulo de Integração de Segurança Perimetral oferece suporte ao Intellect em segurança perimetral para dispositivos de
diversos fabricantes. Esses dispositivos podem enviar informações para o Intellect e executar comandos gerados pelo Intellect.
Gerencie a segurança perimetral através da interface do Intellect. Com o módulo de segurança perimetral, o conjunto completo de recursos do hardware de segurança perimetral fornecido pelo fabricante é mantido (detecção antecipada de intrusos
antes de chegarem a uma área protegida, resistência a condições severas incluindo vento, chuva, neve, etc.).
Configure as conexões entre a segurança perimetral e outros subsistemas (como o de vídeo vigilância, alarmes e controle
de acesso) para configurar reações automáticas caso um invasor entre em suas instalações.

COM O MÓDULO DE INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA PERIMETRAL, VOCÊ PODE:
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MINIMIZAR ALARMES FALSOS: O SISTEMA IGNORA PÁSSAROS, ANIMAIS, ÁRVORES
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www.axxonsoft.com

