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25 funcionários

6820 clientes

+ 60 Parceiros 
Internacionais e 

Nacionais

Fundação

2º maior e mais 
antigo fabricante 
alemão de T&A

Parceiro de 
Negócio

33.000 clientes

Software house
ERP líder de 
mercado em 

inovação

Parceria

Interfaces para RH

Produção e 
Manutenção

Parceiro de 
Negócio

30 500 clients

Present in more 
than 20 countries

Parceiro de 
Negócio

Certificação de 
processo de 

engenharia de 
software

NP EN ISO 
9001

Fornecedor líder 
global em biometria

+1 bilhão de pessoas 
usando a tecnologia 

Suprema

+ 1,5 milhões de 
sistema em operação

Distribuidor 
Oficial Suprema
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Empresa 
transnacional 

americana

Uma das empresas 
mais valiosas do 

mundo

Certificação 
Microsoft

Companhia 
francesa

Comercializa 
sistemas de 

informação e 
serviços para as 

indústrias 
aeroespacial, de 

defesa e segurança

Parceiro Global

Task

Time

Security

Plus

1ª Solução web 
Completa

Associação 
Nacional de 
Inovação e 

Conhecimento

Associação 
Cotec

Desde 2013

O estatuto PME 
Líder é um selo de 

reputação de 
empresa criado pelo 

IAPMEI para 
distinguir o mérito 
das PMEs nacionais 
de alto desempenho

PME Líder

Pertencem a um 
grupo restrito dos 
melhores clientes

Distinção de 
Honra

Nova Geração 
de Software
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Sistema Integrado de Segurança
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Security

O Security é um Sistema Integrado de Segurança que agrega na mesma plataforma, diferentes 
soluções.

Gestão e controlo de acessos (pessoas e viaturas), Monitorização vídeo (CCTV sobre IP), 
Monitorização da Circulação de Pessoas com medição da sua temperatura corporal, Alarmes de 
Intrusão e Térmicos e Contagem de pessoas por localização, que em um contexto de emergência é 
essencial para o acionamento de um plano de evacuação.

Toda a operação das soluções é efetuado de modo centralizado e em tempo real, o que permite aos 
vários agentes de segurança uma interação local ou remota imediata, tanto com o envio de 
notificações e alertas como efetuando uma ação sobre estes.
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Arquitetura da Solução
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Dashboard
configurável

Configuração por 
projeto

Configuração por 
utilizador

Widgets individuais

Multiplataforma

Responsivo

Um mundo de dados num só ecrã!
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Sistema Integrado da Segurança (SIS)
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Security

Melhorar a segurança dos locais físicos, através da gestão de 
movimentos de pessoas internas ou externas à organização. 

Permite aglutinar todos os sistemas de segurança.

10/36



Benefícios

• Definição das permissões de acesso por dia, horas e por local, a um grupo 
ou a uma pessoa

• Restrição a pessoas e veículos em determinados locais

• Limitação do acesso em dias especiais (feriados..) e fins de semana.

• Limitação de acesso por tipo ou por grupo de pessoas 

• Solução integrada com equipamentos que disponibilizam diferentes 
tecnologias: Biometria, RFID e PIN, dependendo das características do 
local e necessidades existentes é aconselhado o equipamento e/ou 
dispositivos (cancelas, barreiras, torniquetes, vídeo porteiro...) mais 
adequados. 

• Aplicação única para controlo dos diferentes componentes de acesso 
(Intrusão, CCTV, Acesso de veículos, Acessos pedonais de públicos internos 
e externos à organização...)
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Caraterísticas

• Multiutilizador

• Multiempresa

• Multilíngua

• Ambiente configurável

• Plataforma aglutinadora de funcionalidades de acordo com a 
complexidade de cada projeto
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CCTV

As redes de monitorização vídeo, são um complemento à segurança existente. As imagens 
são enviadas para dispositivos de monitorização e armazenadas em formato digital, o que 
simplifica a procura e recuperação das imagens pretendidas.

Vantagens:
• Vigilância permanente
• Registo contínuo de imagens
• Fortemente dissuasor
• Controlo e identificação de pessoas e serviços;
• Acesso remoto
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CCTV

Sistema de monitorização vídeo ( CCTV) pode ser instalado autonomamente e de modo 
independente ou integrado com o software Security

Tecnologia de reconhecimento facial 
para análise de pessoas anónimas 

com rastreio de vídeo em tempo real

As imagens são enviadas para um 
dispositivo de monitorização e em 

seguida, armazenadas de forma 
digital em gravador, o que torna fácil 

a busca e a recuperação

Câmaras com inteligência 
embutida para analisar imagens. 

Podem ser acionados alarmes se for 
detetado um incidente

Video Analitics (Face Recognition) Padrão IP Equipamentos Inteligentes
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Mobile

O Mobile foi concebido para dispositivos móveis com características 
próprias para esses ambientes, a disponibilização de dados pode ocorrer 
em tempo real (on-line) ou à posterior (off-line), funcionando o 
tablet/smartphone como repositório temporário de dados (por exemplo, 
quando utilizado em locais sem cobertura de rede).

A solução tem como principal objetivo a interação com o sistema à 
distância e pode funcionar de modo complementar ao software Security
com as funções:

• Abrir portas, portões, barreiras, cancelas, torniquete...

• Receção de alertas sobre eventos previamente identificados no 
software
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Mobile

Solução de receção de dados e 
ativação de periféricos, com 
sincronização de informação.

O Security é uma solução 100% Web, 
como tal pode ser acedida através de 

um browser, em qualquer parte do 
mundo.

É possível ter acesso ao Security em 
todas as plataformas, PC, tablets e 

smartphones com qualquer sistema 
operativo

Mobile Fácil Acesso Multiplataformas
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Projetos Security
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Projetos globais
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Amkor Technology Portugal
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Amkor Technology
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Amkor Technology 
Visualização imediata do estados dos alarmes
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Amkor Technology 
Identificar em tempor real os tipos de eventos
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Amkor Technology 
Ações sobre alarmes com pop-up de video

3 Botões com funções diferentes: 
1. Botão ACK Permite inserir 
observações / comentar o evento.

2. Botão OBS Apenas informativo, 

fica disponível no ecrã durante 5 min.

3. CAM Permite o acesso à imagem 

vídeo da camara associada ao  sensor 

que detetou o evento (Acesso ao 

CCTV em tempo real ou playback)
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Amkor Technology

Empregados 1.200

Equipamentos

299 portas monitorizadas (com alarmes programados)

177 CCTV IP câmaras 

24 horas x 365 dias sala de controle de segurança da operação 

145 Xpass S2

4 CoreStation

14 Xpass D2

15 BioLite N2 24/36



Hyderabad Metro India
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Hyderabad Metro 

Caraterísticas

3 linhas

66 estações

3 estações de troca

+ de 140 kms de linha de metro

+ de 12,2 milhões de clientes

Terminais

1.175 Xpass S2

1.363 Secure I/O (1.462 sensor de porta)

85 BioLite Net
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Visão do projeto

Fornecer um conjunto de soluções capazes de garantir um elevado nível de segurança 
a trabalhadores e utentes

Quais as necessidades?

• Fiabilidade
• Simplicidade

• Aptidão para o trabalho
• Fácil de operar e manter
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Descrição do projeto

Sistema de Gestão de Acesso

• Biometria tripla (Impressão Digital, RFID EM125Khz ou 
proximidade MIFARE, e PIN)

• Possibilidade de combinar variados métodos de identificação

• Tecnologia de leitura de Impressão Digital como método 
escolhido
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Descrição do projeto

Sistema de Alarme e Intrusão

• Como possibilidade de expansão do sistema
• Centrais Texecom com interface IP para gestão integrada
• Autonomia, disponibilidade, flexibilidade e usabilidade

Sistema de Deteção de Incêndios
• Como possibilidade de expansão do sistema

• Possibilidade de integração de sistemas de outros fabricantes

• Integração da alarmística de câmaras térmicas
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Arquitetura do 
Projeto
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MarrocosONCF
Office National des Chemins de Fer
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Caraterísticas

Um comprimento de 712 km (185 km da linha AV)

Configuração 
em cada um 
dos 112 
pontos

1 xPass S2

1 Secure I/O 

1 PIR + 1 sensor de temperatura

1 Central de alarme intrusão

ONCF
Office National des Chemins de Fer
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Africa do SulPrasa
Cap Town
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Caraterísticas

15.000 funcionários

471 estações ferroviárias

Configuração 
em cada um 
dos 24 
pontos

1 xPass S2

1 Secure I/O 

1 PIR + 1 sensor térmico

1 Central de alarme anti intrusão

Prasa
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Algumas referências
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