
 

CASE STUDY 
Ansell - Industrial Gloves 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansell é líder global em soluções de proteção. Este grupo projeta, 

desenvolve e fabrica uma ampla gama de soluções de proteção para 

as mãos e braços, roupas e preservativos, porém o pólo situado em 

Vila Nova de Poiares dedica-se ao fabrico exclusivo de luvas. 

Trabalhadores da indústria, profissionais de saúde, pacientes e 

consumidores ao redor do mundo associam invariavelmente a Ansell a 

produtos de qualidade superior, numa ótima de proteção e conforto. 
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Ansell-Industrial Gloves 

A solução permi te obter  informação 

importante sobre a ut i l i zação dos 

equipamentos; poupa tempo  na 

invest igação de problemas e agil iza o 

processo de ut i l i zação dos  

empi lhadores.  

“ 

” 
Jorge Manuel Lourenço; Operador de empilhadores 

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

Para fazer com que a sua visão se torne realidade, a Ansell tem desenvolvido 

uma abordagem que se baseia em três pilares principais: 

 A liderança tecnológica;  

 O diálogo em curso; 

 A forte presença global. 

A Ansell identificou algumas necessidades para as quais precisava de resposta, 

respostas essas que vieram da Elo, por intermédio do parceiro Jorinf. 
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NECESSIDADES 

 Equipar a Ansell com uma 

solução de controlo de ativação 

dos empilhadores. 

 Diminuir o esforço de controlo 

dos funcionários no cumprimento 

do seu trabalho.  

 Simplificar a obtenção de 

informação sobre os utilizadores 

dos equipamentos. 

SOLUÇÃO 

 Software Elo Security Easy; 

 Terminais Suprema XPass (7), 

conectados a Secure I/O que por 

sua vez estão ligados a 

conversores de voltagem para 

ligação do empilhador, através de 

cartões de identificação 125 Khz é 

identificada a pessoa e ativado o 

equipamento.          

OBJETIVOS 

 Registo e obtenção de dados de 

todos os colaboradores que utilizam 

os empilhadores; 

 Aumento de segurança na utilização 

dos equipamentos e possibilidade de 

rastrear a origem de avarias ou 

problemas causados nos 

equipamentos.                                
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LINKING THE WORLD FOR A BETTER FUTURE 

A Ansell implementou nas suas instalações uma 

solução para o controlo dos empilhadores e outros 

equipamentos conduzíveis, disponibilizada pela 

Elo e que consiste na instalação de terminais 

Suprema XPass conectados a Secure I/O que 

por sua vez estão ligados a conversores de 

voltagem, de modo a que estes ativem a 

empilhadora quando o colaborador que o quer 

fazer, apresentar o seu cartão de identificação no 

terminal. É efetuada então a validação se o 

colaborador, tem permissão ou não, caso tenha o 

equipamento ligará.         

A Solução e o seu 

Funcionamento  
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 Aumento da segurança no acesso aos 

equipamentos; 

 Capacidade de aquisição de dados de 

utilização; 

 Possibilidade de rastreamento de utilizadores 

no caso de avarias dos equipamentos; 

 Possibilidade de saber em tempo real quem 

se encontra e com que equipamento; 

 Aumento da rapidez e facilidade nos 

processos, devido à transformação de 

processos manuais em processos 

automáticos. 

 

Benefícios  

Para um maior potencial da solução, de um ponto de vista de segurança e de obtenção máxima de 

informação, foi instalado na Ansell o software da Elo o Security Easy, este software completa a solução na 

medida em que permite às chefias aceder aos dados de quem usou os equipamentos e quando o fez. Assim 

sempre que um colaborador liga um empilhador, ou outro equipamento, é feito um registo da pessoa e da 

data e da hora em que o equipamento foi utilizado.       
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