SECURITY PLUS nG

ENQUADRAMENTO
A Segurança é algo que se obtém, em
especial, quando se criam condições para
evitar e minimizar ocorrências anómalas.
Security Plus nG é a designação do software
aplicacional desenvolvido pela ELO e que
funciona sobre uma plataforma Web, e já
preparado para os novos paradigmas da
computação distribuída.
O Security Plus nG é uma solução para
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O Security Plus nG está preparado para
integração

O acesso a uma zona restrita é normalmente
controlado através de barreiras físicas, como por
exemplo,
uma
porta,
uma
barreira,
um
torniquete, sendo o acesso concedido via controlo
electrónico e após configuração no sistema de
controlo de acessos.
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Definição de grupos de utentes com acessos a
zonas específicas em horários predefinidos por
dias;
Integração de dispositivos externos para
identificação e validação da pessoa que
pretende o acesso.
As características apresentadas e aplicadas
deverão ser reflectidas nos módulos do software,
mesmo quando este é complementado com o
VISITORS, para gestão de públicos externos
(fornecedores, clientes, entre outros) que acedem
a organizações ou a locais desta esporadicamente
e por um curto período de tempo.
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SECURITY PLUS nG

REQUISITOS
SOFTWARE – SERVIDOR:
Win2003 Server e Win2008 Server;
Sistema Operativo 32 e 64 bits;
SQL Server a partir da versão 2005;
Oracle a partir da versão 9G;
Aplicação publicada em IIS 6 ou superior.
SOFTWARE – CLIENTE

CARACTERÍSTICAS
Software de controlo e gestão dos acessos
por dia, hora, pessoa e local;
Multi-utilizador;

Exploradores de Internet: Internet Explorer 8;
FireFox 6; Google Chrome 14; Opera 11;
Safari 5;

Multi-empresa;
Multi-lingua;

SOLUÇÕES COMPLEMENTARES

Ambiente configurável;
Plataforma aglutinadora de funcionalidades
de acordo com a complexidade de cada
projeto.

VANTAGENS
Restrição a pessoas em determinados locais;
Determinação do dia e das horas a que se
pode aceder a um local;
Limitação do acesso em dias especiais;

Time HR nG – Gestão de Assiduidade;
Visitors - Gestão de Visitantes;
Intruder & Fire – Intrusão e detecção de
incêndios;
Security
LPR
–
Reconhecimento
de
matrículas;
Vídeo Security – Câmaras para monitorização
Vídeo;
Warnings
&
dashboard
–
Alertas
e
Notificações

Limitação de acesso por tipo ou por grupo
de utentes;
Solução integrada, disponibiliza diferentes
tecnologias:

biometria,

RFID

e

PIN,

dependendo das características do local e
preferências do cliente;
Aplicação única para controlo dos diferentes
componentes de acesso (Intrusão, Incêndio,
CCTV,

Garagens,

Acessos

pedonais

de

públicos internos e externos à organização)
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