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NESSECIDADES 

 Dotar a CUF de software de 

registo e controlo de acessos e 

assiduidade dos seus 

colaboradores. 

 Controlar entradas e saídas das 

empresas do grupo; aumentando 

a segurança, algo fundamental 

para uma empresa que produz 

produtos químicos.  

SOLUÇÃO 

 Time HR nG; 

 Integração com Aplicação de 

Gestão de Tempos e 

Classificação SAP;  

 Solução de Gestão de Acessos 

com a solução Security nG da 

Elo 

 

OBJETIVOS 

 Registo e tratamento de dados de 

Assiduidade de todos os 

colaboradores da CUF e sua 

integração com a aplicação de 

gestão de tempos SAP; 

 Controlo de Acessos à empresa, 

fator que é fundamental para o 

controlo das atividades e para a 

segurança tendo em conta os 

materiais produzidos. 

  

A CUF (Companhia União Fabril) foi criada em 1865; 

após de na década de 1970 ter chegado a representar 

5% do PIB português, com cerca de 110 mil funcionários, 

espalhados por cerca de 100 empresas, esta foi 

nacionalizada e extinta, voltando mais tarde à indústria 

pela mão do Grupo José de Mello. Passou por todos estes 

processos e está ainda hoje em dia em atividade, sendo 

reconhecida como uma empresa de referência no sector 

dos químicos e dos nanomateriais. 
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Foi  ver i f i cada uma melhoria notór ia no 

controlo da movimentação dentro das 

fábri cas e um aumento da autonomia dos 

funcionários na empresa .  

“ 

” 
Eng. Rui Silva Dir. Informática 

T IME  S E CU R IT Y  T A S K  P LU S  CL OU D  

Sendo uma das referências no sector dos químicos industriais, a CUF, conta 

com cerca de 400 colaboradores atualmente (porem muitas vezes o número de 

trabalhadores externos e visitantes chegam em simultâneo às 500 pessoas).A 

empresa decidiu apostar numa melhor gestão dos Recursos Humanos, 

automatizando-os, bem como num reforço da segurança, para todas as 

empresas do Universo CUF sendo que o caso aqui retratado diz respeito à 

empresa que dá nome a ente Universo (CUF, Estarreja). 
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ELO - SI LINKING THE WORLD FOR A BETTER FUTURE 

 A interação com a solução é feita com muita 

facilidade. Trata-se de uma solução muito 

intuitiva, que não dá problemas e com um “lay 

out” de utilização muito “user friendly”, tendo em 

conta que esta é constantemente utilizada por 

pessoas novas (devido à empresa responsável 

pelos seguranças) e todas as pessoas conseguem 

utilizar a solução da forma mais eficiente. A 

solução corresponde assim a todas as 

expectativas tendo em conta a exigência que uma 

empresa neste sector de atividade tem. 

A Solução  
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 Redução de custos por parte do cliente 

(menos um porteiro numa das entradas); 

 Redução das taxas de absentismo; 

 Redução do tempo nos processos diários; 

 Aumento da rapidez e facilidade nos 

processos, devido à transformação de 

processos mensais em processos diários; 

 Aumento de segurança, e aumento da 

capacidade de prevenir vitimas em caso de 

acidente. 

Benefícios  

Componente  

Física 
 A CUF (Estarreja) propriamente dita recebeu o maior número de equipamentos que melhor serviriam para acomodar as soluções 

instaladas sendo que foram instalados catorze (14) terminais Suprema XPass para o controlo dos acessos por toda a 

empresa. A escolha deste equipamento assenta essencialmente na sua robustez, na sua utilização intuitiva e fiabilidade. 

No que toca ao controlo de assiduidade, foi colocado nas instalações da CUF quatro (4) terminais Suprema BioLite Net, este 

terminal é o mais adequado a soluções de assiduidade tendo em conta para além da sua robustez, a sua qualidade, e 

durabilidade a sua faceta versátil nos métodos de registo, com tecnologia de Proximidade (Cartão), Biometria e PIN. 

Todos os equipamentos instalados utilizam tecnologia RFID, por proximidade, compatível com a tecnologia utilizada nas diversas 

instalações da CUF. 
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