SEGURANÇA EM TELECOMUNICAÇÕES &
SOLUÇÕES DE GESTÃO DE USUÁRIO
Chaves e Fechaduras de Alta Segurança
Controlo de Acesso

Tempo e Presença
Gestão de Chaves

Perfil da Empresa
ACSYS é líder global no campo emergente de controlo de acesso de
mecatrónica. Com a tecnologia proveniente de dois famosos
empreiteiros de defesa franceses em 1999, os produtos e soluções
ACSYS fornecem métodos potentes para controlar quem vai para onde e
quando, em ambientes fechados e ao ar livre, sem fios e sem
dependência de uma fonte de alimentação.
Uma equipe internacional altamente especializada oferece soluções
globais únicas e patenteadas. A partir do Sistema de Geração de Código
(CGS) e Keypad Key, à gestão remota de pessoal através da AcsysMobile
App, a abordagem modular e orientada para a solução destingue ACSYS
de outros concorrentes do mercado das soluções de segurança. Com
clientes de primeira linha nos setores público e privado estendendo-se
pelos setores das telecomunicações, banca, energia, minas, logística,
lojas de luxo, aviação e muito mais. ACSYS prova porque tudo se foca na
segurança e produtividade!

It’s all about security & Productivity!
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Telecom Solutions

Sistema de Controlo de Acesso
Decide e Controla quem
vai onde e quando

Sistema de Controlo de Chave
Acaba com a busca de
chaves
perdidas/roubadas e
mudanças de fechaduras

Sistema de Alta-Segurança de
Chaves e Fechaduras
Não às chaves copiadas
Não às fechaduras bloqueadas

Sistema de Tempo e Presença
Verificar que trabalho
foi feito, onde e quando

It’s all about security & Productivity!
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Introdução ao Sistema Acsys
As fechaduras Acsys NÃO
PODEM ser AMOLGADAS
e são muito difíceis de
PERFURAR

As chaves Acsys podem ser
equipadas
Com uma bobina de
Proximidade / RFID
Permitindo ao utilizador usar a
chave como crachá (opcional)

A COMUNICAÇÃO entre
fechaduras, chaves, software e
toda a sua informação é codificada
utilizando 128-bit AES
ENCRIPTAÇÃO, tornando as
chaves IMPOSSÍVEIS de COPIAR

A ÚNICA fonte de energia para
o sistema Acsys vem da chave.
Durabilidade típica da bateria
= 2 anos

As chaves Acsys têm um RELÓGIO e
CALENDÁRIO embutido para que
possa atribuir direitos de acesso
temporários (Seg-Sex) e também
tempo limitado (08:00 – 18:00)

Uma vez que não há energia
nas fechaduras, podemos
fornecer cilindros e padlocks
Euro – Din em diversos
tamanhos
Os modelos são
Sem Fios
FÁCIL de Instalar
Manutenção FÁCIL

A luz LED nas chaves Acsys dão informação ao utilizador:
VERDE – ACESSO CONCEDIDO
LARANJA – ACESSO NEGADO por agora
VERMELHO – ACESSO NEGADO
4 luzes intermitentes (a cor depende do descrito acima)
– BATERIA FRACA

As chaves PERDIDAS/ROUBADAS
podem ser APAGADAS do sistema
e das fechaduras que tinham
acesso anteriormente.

Activity
Reports

A chave tem um chip que pode
ser programado para abrir de 1
até 100,000 fechaduras

O teclado da chave Acsys é a melhor protecção contra chaves
perdidas/roubadas. Se alguém encontrar uma chave
perdida/roubada, não a podem usar sem antes introduzirem um
PIN. Se alguém introduzir incorrectamente o PIN 5 vezes, a chave
será automaticamente bloqueada e é necessário fazer o reset via
software de gestão Acsysware.

It’s all about security & Productivity!

A chave e a fechadura têm
cada um uma MEMÓRIA
embutida que guarda
informação dos últimos
1000 eventos, QUEM foi
ONDE e QUANDO

PL5

A fechadura tem um chip
embutido que pode ser
programado para aceitar a
entrada de 1.000.000
chaves

PL2

Button Lock

Blind Lock

Double Lock
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Porquê Acsys ?

Escritório Casa

UTILIZE UMA CHAVE PARA TODAS
AS PORTAS

SEM FIOS, INSTALAÇÃO FÁCIL

Portões Contentores Parque de
estaciona
mento

UMA SOLUÇÃO PARA CADA
LUGAR

SEM MAIS CHAVEIROS, UMA
ÚNICA CHAVE

Onde e Quando foi usada?
Seg-Sex
24hrs

365Dias
24hrs

Seg-Sex
08:00-20:00

Relatórios de
Actividade

FÁCIL DE CONFIRMAR ONDE E
QUANDO FOI UTIIZADA A CHAVE

It’s all about security & Productivity!

Relatório de
Actividade

CHAVE ACSYS PERDIDA=NÃO
MUDA A FECHADURA
CHAVE MECÂNICA
PERDIDA=MUDANÇA DE FECHADURA

CONTROLAR ONDE E QUANDO OS
UTILIZADORES PODEM ENTRAR

VERIFICAR ONDE E QUANDO OS
UTILIZADORES PODEM ENTRAR

www.acsys.com / info@acsys.com5

Acsys Mecatronica VS Mecânica Tradicional

Problemas das Tradicionais Fechaduras
Mecânicas
•

Os locais BTS requerem manutenção/apoio frequente e muitas vezes porque o
poste parou de responder ou ficou sem energia .

•

As chaves são habitualmente distribuidas pelos utilizadores ou armazenadas
numa localização central, o que requer que o fornecedor perca tempo a recolher
e devolver essas chaves e que o operador tenha que gerir essas chaves.

•

As chaves são frequentemente roubadas levando a roubos/degradação que
resulta que os locais fiquem offline ou manutenção cara levando à interrupção do
serviço.

•

Uma vez distribuidas, não há controlo sobre onde e quando as chaves mecânicas
foram utilizadas.

•

Há pouca ou nenhuma rastreabilidade no tempo que o fornecedor leva no local e
isto pode ter um grave impacto financeiro nas operações, especialmente em
locais remotos.

•

As fechaduras mecânicas não são seguras e podem ser facilmente
arrombadas/perfuradas não oferecendo segurança ao local.

•

Os técnicos às vezes deixam as portas abertas, facilitando a entrada a ladrões que
estragam/roubam o local.

•

Apesar de muros altos, arame farpado e guardas, continuam a acontecer roubos
diariamente pois muitas vezes são ações dos próprios funcionários.

It’s all about security & Productivity!

Soluções da Mecatronica Acsys
•

A solução Acsys oferece uma distribuição de direitos de acesso controlada e
segura.

•

As fechaduras Acsys NÃO PODEM ser violadas ou arrombadas e muito
dificilmente perfuradas.

•

As chaves SÓ são programadas quando necessitam de ser usadas e os seus
direitos de acesso têm base em períodos de tempo, o que significa que as chaves
SÓ poderão ser utilizadas quando o operador assim permitir.

•

A memória da chave informará o operador QUANDO a chave foi usada (data/hora)
e quando a fechadura foi aberta e fechada dando ao operador CONTROLE sobre o
tempo gasto pelo fornecedor no local (e custo da intervenção)

•

As chaves não podem ser copiadas fazendo com que não seja possível o acesso
fora das horas determinadas pelos direitos de acesso

•

Caso haja tentativa de acesso não autorizado, a informação será armazenada na
chave e fechadura.

•

O acesso pode ser concedido a LOCAIS e ATIVOS ESPECÍFICOS nesses locais.

•

Caso 3 códigos ERRADOS forem introduzidos no Keypad/chave CGS esta será
automaticamente desativada.

www.acsys.com / info@acsys.com6

Revolução do Fluxo de Trabalho da Estação Base Acsys

Fluxo de trabalho de apoio à estação base da
mecânica tradicional

Fluxo de trabalho de apoio à estação base da
Mecatronica Acsys

Técnico

1
2

A chave pode ser copiada/ perdida/ roubada

SEDE

3

Torre celular A

2

1

SEDE

Técnico

3

Torre
celular A

4 A chave pode ser copiada/ perdida/ roubada
5

Torre celular B

Torre celular B

1. Suporte técnico/Manutenção (ex.: reabastecimento) na torre celular A.
O técnico recebe uma chamada de pedido de serviço

1. Suporte técnico/Manutenção (ex.: reabastecimento) na torre celular A.
O técnico recebe uma chamada de pedido de serviço

2. O técnico recolhe a(s) chave(s) da torre celular A na sede e vai para o
local

2. O técnico recebe direitos de acesso para abrir uma ou mais fechaduras
via solução Acsys CGS e/ou Acsys Mobile com o seu telemóvel ao chegar ao
local

3. Serviço terminado na torre celular A e devolver as chaves à sede
4.Recolher as chaves da torre celular B na sede e ir para o local
5. Serviço terminado na torre celular B e devolver as chaves à sede

It’s all about security & Productivity!

3. Serviço terminado na torre celular A, o técnico informa a sede e recebe
direitos de acesso para encerrar via solução AcsysCGS e/ou AcsysMobile
uma vez mais. A sede recebe os logs da transação em tempo real. O
técnico vai diretamente para o local seguinte.
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Os Benefícios Financeiros da Implementação da Solução Acsys

Eficiência

VALOR
Segurança

Informação

Redução de Custos
Um local que está bem protegido e bem gerido é um local mais valorizado pelos
operadores e inquilinos!
It’s all about security & Productivity!
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Os Benefícios Financeiros da Implementação da Solução Acsys

Eficiência

Redução de Custos
•

•

•

•

Quando no sistema mecânico são
perdidas/roubadas/extraviadas ou
copiadas chaves, normalmente é
necessário despender tempo, energia e
dinheiro na mudança de fechaduras, com
o sistema Acsys CGS as chaves só podem
ser activadas através do software
significando que se uma chave é
perdida/roubada/não devolvida só o
software necessita de fazer actualização.
Como o acesso a todos os ativos é
agora controlado remotamente,
podemos observar uma grande redução
nos roubos, que são normalmente
roubos internos uma vez que as chaves
são copiadas e utilizadas após a
manutenção para ganhar acesso a locais
e ativos.
Uma vez que as fechaduras não
precisam de manutenção e as chaves só
necessitam de trocar bateria 1x/ano, o
custo OPEX de funcionamento do
sistema Acsys é mínimo significando
pouca ou nenhuma despesa recorrente
depois da implementação.

•

•

•

Como todo o utilizador tem uma
chave, o tempo de inatividade das
torres é reduzido uma vez que a
equipe de operação e manutenção
pode agora ser enviada diretamente
para o local, não mais
tempo/energia/dinheiro perdidos em
recolher/devolver/gerir chaves sendo
uma situação proveitosa para ambos
Operador/Torre e Fornecedores de
serviços de manutenção.
O NOC tem agora controle sobre
quais os locais e quando necessitam de
serviços e pode verificar o tempo
despendido pelo utilizador no local a
fazer manutenção específica, que lhes
permite definir os procedimentos
para que determinadas tarefas
possam aumentar eficiência
operacional.
Ao utilizar Acsys App o tempo de
serviço e localização dos utilizadores é
registada permitindo ao NOC o
aumento do número de locais que
podem ser servidos num dia.

Informação
•

O NOC pode verificar o tempo
despendido pelos utilizadores no local
a fazer manutenção específica
oferecendo a estes uma visão
completa das horas trabalhadas.

•

Através da implementação da
solução Acsys o acesso ao local é
simplificado mas agora também
conectado em tempo real, portanto a

adesão a ANS pode agora ser
verificada, bons fornecedores
premiados e maus fornecedores
eliminados.
•

Como o acesso aos locais é
controlado, os falsos e verdadeiros

alarmes podem ser diferenciados.
•

Segurança
•

As chaves Acsys são impossíveis de
copiar e as fechaduras Acsys são
impossíveis de perfurar/arrombar ou
mesmo vandalizar, não há mais a
necessidade de ter guardas no local e

o acesso não autorizado é
eliminado.

•

Como o sistema pode detectar
automaticamente quais os estão com
manutenção em andamento, sabe-se
por controlo do tempo se o operador
esta ferido ou não, assim o NOC será
informado o que em alguns casos

pode salvar vidas.

Os relatórios de software permitem
ao NOC detectar padrões anormais de
comportamento de utilizador e agir
de acordo com estes, ações

fraudulentas dos funcionários
para contornar os sistema é
impossível.

Através de uma melhor gestão dos
locais, em alguns países os prémios de
seguro podem diminuir
significativamente uma vez que o risco
para a companhia de seguro é reduzido.

It’s all about security & Productivity!
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COMO PROGRAMAR CHAVES & FORNECER ACESSO

CGS

APP
MOPRO

É TUDO SOBRE SEGURANÇA E
PRODUTIVIDADE!
PERSONALIZADO

IP

It’s all about security & Productivity!

USB
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Solução Acsys CGS (Ativação Remota da Chave)
O Sistema de Geração de Código Acsys (CGS) é simples mas uma poderosa forma de
gerir acesso a locais e ativos remotos em tempo real.
Através de um telefone e uma chave Acsys CGS com teclado, o NOC pode conceder
direitos de acesso em tempo real e ser notificado da chegada e saída do local.
A solução CGS é exclusivamente fornecida pela Acsys e é única na abordagem e
controloe de acesso de locais remotos
O conceito é simples , todo o utilizador agora tem uma chave mas nenhuma das
chaves pode ser utilizada ATÉ que um código aleatório, de uso único, com tempo
limitado é criado pelo software para a chave(s).

ANY
PHONE

ANY
PHONE
SMS

OPERATOR

As soluções da Acsys CGS são o método mais rápido e conveniente de controlar o
acesso aos locais e ativos mais remotos e a melhor maneira de reduzir o tempo de
trabalho fazendo com que os técnicos possam ir diretamente ao local solicitado sem
a necessidade de buscar ou devolver chave alguma.

USER

CGS Working Principle
It’s all about security & Productivity!
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Ativação Remota de Chave (Chamada/SMS)

OPERADOR

Sistema de Geração
de Código

Necessita de

TEMPO-REAL

acesso

TEMPO-REAL

Obtem código

SMS

O conceito CGS é similar ao sistema de criação
de tokens visto nos bancos online. Sempre que
um utilizador necessita de usar uma chave, ele
tem que fazer um requerimento de código para
o NOC. Quando o seu acesso é validado, um
código aleatório de 6 digitos e com tempo limite
é entregue ao utilizador. Este pedido pode ser
feito via chamada a um operador (manual) ou
enviando uma SMS ao NOC (automatizado).
Quando o utilizador recebe o código, ele o
introduz na chave e só então esta pode ser
utilizada. Normalmente a chave é ativada por
um período de tempo fixo, por exemplo 5
minutos, para permitir o acesso ao local e se
tornará o LOG DE ACESSO DE ENTRADA. Ao
terminar o serviço um segundo código é
requerido que se tornará o LOG DE ACESSO DE
SAÍDA.
It’s all about security & Productivity!

Alternativamente, uma chave pode ser ativada
por periodos de tempo mais longos
(10min/30min/8 horas) e isto para
locaisespecíficos ou multiplos locais e é
especialmente útil quando o utilizador necessita
acesso a locais remotos onde pode não ter
qualquer cobertura.
A qualquer altura, pode fazer o download dos
logs de acesso da chave (usando uma
USB/Programador IP ou MoPro) para dar ao NOC
uma visão geral do seguinte:
-Tempo de Requerimento de Acesso
-Local de Requerimento de Acesso
-Tempo de Entrada
-Tempo de Saida
-Tentativa de acesso a outros locais /ativos sem
autorização

Uma vez que a chave só pode ser ativada após
pedido e um código é emitido pelo software, não
há risco de chaves perdidas/roubadas nem de
que o utilizador utilize a chave a qualquer altura
sem permissão do NOC.
Caso o operador indroduza o código incorreto 3
vezes, a chave bloqueia, fornecendo um nível de
segurança elevado contra uso fraudulento; pode
fazer o reset da chave tanto localmente como
remotamente depois de introduzir um software
especial para gerar códigos.

12
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Ativação Remota de Chave (Chamada/SMS)

CHAMADA

SMS

CÓDIGO

CÓDIGO

1. O utilizador tem uma
senha e necessita de
acesso a algumas
fechaduras

2. O utilizador telefona ao
operador, dá-lhe a sua
senha e recebe um código
para usar a chave.

1. O utilizador tem uma
senha e necessita de
acesso a algumas
fechaduras

2. O utilizador envia SMS e
senha para pedir acesso e
obtém o código para
utilizar a chave

4. O utilizador pode agora
utilizar a chave nas
fechaduras específicas por
um período de tempo
definido
(5min/30min/1h/8h)

3. O utilizador introduz o
código PIN para utilizar a
chave, LUZ VERDE = pode
utilizar a chave

4. O utilizador pode agora
utilizar a chave nas
fechaduras específicas por
um período de tempo
definido
(5min/30min/1h/8h)

3. O utilizador introduz o
código PIN para utilizar a
chave, LUZ VERDE = pode
utilizar a chave

It’s all about security & Productivity!
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Soluções Acsys para Smartphones
Para empreiteiros e fornecedores com
smartphones , a Acsys oferece aos NOCs ainda
mais flexibilidade administrativa e controle
com as nossas novas inovações.
Apresentando AcsysMobile, segurança de
local multifunctional, gestão de utilizador,
plataforma ERP. Este front-end software pode
ser combinado com o nosso backend
software Acsysware Telecom para fornecer
segurança total e solução de gestão de
pessoal especificamente projetada para
indústria de telecomunicações.

TAREFAS ATRIBUIDAS

ACSYS APP

+
NOC

CONTROLA QUEM VAI
ONDE, QUANDO E
POR QUANTO TEMPO
COM BASE EM:
LOCALIZAÇÃO

UTILIZADOR

Quando a app AcsysMobile para Android é
combinada com outra recente inovação, a
AcsysMoPro, a energia total da plataforma
pode ser aproveitada. MoPro, abreviação para
Mobile Programmer, é uma forte e elegante
bolsa de transporte e protecção, que funciona
como um programador para conectar a chave
Acsys diretamente a um smartphone para
programar via AcsysMobile app. Isto é
conseguido via um conector micro-USB
embutido no MoPro para estabelecer uma
conexão direta com o chip dentro da chave
Acsys do utilizador.
O AcsysMobile mais AcsysMoPro significa que
o NOC já não necessita que os empreiteiros
visitem os seus escritórios ou qualquer outro
local definido para programar a chave ou fazer
o download de direitos de acesso que podem
agora ser feitos remotamente.

It’s all about security & Productivity!

Além do acima mencionado, as Soluções de
Programação Acsys Mobile oferece multiplas
possibilidades para otimizar eficiência
www.acsys.com
/ info@acsys.com
operacional, reduz
OPEX, previne
roubos e 14

Aplicação Acsys Mobile para Smartphone

Localiza os utilizadores
da App em tempo real

ACSYS APP para controle de locais
remotos e utilizadores

Atribui tarefas aos
utilizadores em tempo real

Solução totalmente redundante
quando usada com CGS
A App armazena toda a
informação da chave no caso de
uma falha de rede

É informado quando o utilizador
chega ao local

Permite ao utilizador ter acesso a
fichas técnicas

Controla remotamente qual o local e
ativos que podem ser abertos e por
quanto tempo

Obtém relatórios do utilizador
no local

Recebe alertas quando o utilizador
abandona o local

Obtém fotos de trabalhos executados no local

Verificar quanto tempo o utilizador esteve no local

It’s all about security & Productivity!
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Acsys Smartphone APP UI

INSTALAÇÃO

It’s all about security & Productivity!

MENU PRINCIPAL

LISTA DE ETIQUETAS

OBTER CÓDIGO

16
www.acsys.com / info@acsys.com

Ativação Remota da Chave com base na localização (APP)

Concede e programa
Direitos de Acesso

Acesso autorizado

GPS

Centro de controle

It’s all about security & Productivity!

Carrega e envia
logs de acesso

Verificação de
Acesso

1.

A Aplicação para Android Acsys Mobile Smartphone é revolucionária em termos de controlo remoto em
tempo real de chave e fechadura.

2.

Esta solução Access é chamada de “Location-Based” (Com Base na Localização) uma vez que o acesso e
respetivo código CGS só serão emitidos se e quando o GPS do smartphone do utilizador estiver na localização
desejada.

3.

A aplicação Acsys Mobile é uma ferramenta de GERENCIAMENTO DE EVENTOS e de BILHETEIRA totalmente
personalizável, permitindo que o NOC emita tarefas aos utilizadores através da aplicação do Smartphone.

4.

Quando um utilizador aceita uma tarefa que lhe foi atribuida, o NOC será informado.

5.

Quando o utilizador chega no local, e ele está na posição desejada (com base na sua localização de GPS em
tempo real do smartphone), um código CGS será enviado automaticamente para o utilizador, permitindo-lhe
ABRIR o local e começar suas funções, o NOC também será informado da chegada do usuário.

6.

Após a conclusão das tarefas, o utilizador poderá enviar fotos/relatórios das tarefas executadas em tempo real
para o NOC, após o qual será emitido um código de travamento.

7.

O relatório e informações em tempo real são perfeitos para verificar a conformidade com os termos de SLA.

17
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Ativação Remota da Chave com Base na Localização (APP)

Latitude
longitude
NOC

NOC

FORNECEDOR
1. O NOC é notificado dos
eventos que requerem acções
do utilizador

2. O NOC envia ao utilizador
tarefa + informação através da
Acsys App

LOCAL A
3. Quando o utilizador chega
ao local, a sua localização GPS
é transmitida através da Acsys
App

CÓDIGO DE
ABERTURA

LOCAL A

4. Quando o utilizador chega
na localização correcta, o Acsys
CGS vai automaticamente
emitir um CÓDIGO DE
ABERTURA para abrir as
fechaduras

CENTRO

CÓDIGO
FECHADURA LOCAL A

Relatórios de
Actividade
8. O NOC sabe quando o
evento foi criado, quando o
utilizador entrou/saiu no local
tudo em um relatório

It’s all about security & Productivity!

7. O utilizador encerra todos os
ativos onde lhe foi dado acesso

6. Quando a tarefa está
encerrada, o Acsys CGS enviará
então um CÓDIGO BLOQUEIO
ao utilizador

Tarefa completa
5. Quando o utilizador termina
faz o log in na Acsys App e
reporta o evento como
fechado + comentários

18
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Acsys Mobile Programmer (MoPro)

Conceder e
Programar Direitos
de Acesso

TAREFA ATRIBUIDA

+

PEDIR
CÓDIGO

OBTER CÓDIGO

CENTRO DE
CONTROLE
REPORTS

OR
Blue
tooth

+

MoPro Carregar e Enviar
Logs de Acesso

LOCALIZAÇÃO

O Acsys MoPro (Mobile Programmer) é um PROGRAMADOR MÓVEL DE CHAVE
equipado com ligação micro USB para facilitar comunicação entre a chave Acsys e
QUALQUER dispositivo Android
MoPro é a solução da Acsys para a racionalização da Operação e manutenção
enquanto aumenta a segurança. O Acsys MoPro permite aos técnicos em locais
remotos o download de direitos de acesso assim como o upload de todos os logs de
acesso anteriores em TEMPO-REAL para o NOC. Ao mesmo tempo o NOC pode
controlar todos os direitos de acesso, criando efetivamente uma plataforma temporeal, chave remota e gestão de utilizador.
MoPro retira a necessidade de conectar a chave aos programadores USB/IP.
É a melhor resposta para a segurança do local, acompanhamento MTTR e gestão de
fornecedor em qualquer lugar, a qualquer hora, sem fios.

It’s all about security & Productivity!
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Acsys Mobile Programmer (MoPro)

Latitude
longitude
NOC

NOC

LOCAL A

FORNECEDOR
1. NOC recebe notificações do
evento que requerir ação do
utilizador

2. NOC envia tarefa +
informação ao utilizador
através da Acsys App

3. Quando o utilizador chega
ao local, as suas coordenadas
GPS são transmitidas através
da Acsys App

CÓDIGO DE
ABERTURA

LOCAL A

4. Quando o utilizador chega
na localização correcta o Acsys
CGS irá automaticamente
emitir um CÓDIGO DE
ABERTURA para abrir a
fechadura

CENTRO

CÓDIGO DE
BLOQUEIO

Relatórios de
Actividade
8. O NOC sabe quando o
evento foi criado, quando o
utilizador chegou e saiu do
local tudo num relatório

It’s all about security & Productivity!

7.O utilizador introduz a chave
no MoPro e os logs de acesso
(ENTRADA/SAIDA) da sua
chave são descarregados para
a App e enviados para o NOC

LOCAL A

6. Quando a tarefa é concluida,
o Acsys CGS enviará um
CÓDIGO DE BLOQUEIO para o
utilizador e o utilizador fecha
as fechaduras

Tarefa Concluida
5. Quando o utilizador termina
faz o log in na Acsys App e
reporta o evento como
concluido + comentários
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Programação Local (USB/IP)
LOCALIZAÇÃO CENTRAL

USB

USB

Computador

MULTIPLAS LOCALIZAÇÕES
SedeRegional
Empresa de Reabastecimento
Centro de Controlo

Empresa de Manutenção

VPN

Software Acsys

LAN/WAN
Sede Nacional

IP

ZONA A

Chaves Acsys

Empresa de Segurança

LAN/WAN

Fechaduras Acsys

ZONA B

SedeRegional

VPN

Relatórios de
Actividade

Sede Regional

Empresa de Reabastecimento
Empresa de Manutenção
Empresa de Segurança

PROGRAMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO CENTRAL (USB):
A maneira mais simples de programar fechaduras e chaves Acsys é
usando um programador conectado directamente a uma porta USB em
qualquer computador correndo o cliente Acsysware. Isto requer a
presença física da chave enquanto decorre a programação. Os direitos
de acesso são criados no software e é feito o upload para o
programador, os direitos de acesso são carregados para a memória da
chave. Os logs de utilização da chave são descarregados para a base de
dados exatamente da mesma forma.
It’s all about security & Productivity!

PROGRAMAÇÃO DE MULTIPLAS LOCALIZAÇÕES(IP):
Programadores IP permitem a distribuição de direitos de acesso ao
longo da rede. Isto permite que os direitos de acesso sejam criados e
descarregados mais tarde, assim como notificação em tempo real do
acesso ao local por parte do utilizador. Como cada programador tem o
seu endereço IP, um direito de acesso pode ser atribuido a um
programador específico (para requerer a presença numa localização
específica) ou a todos os programadores ao longo das operações da
empresa (para download /upload práticos).
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Programação Local (USB/IP)

1. O utilizador tem uma chave
Acsys SEM direitos de acesso

2. Os direitos de acesso são
carregados para a chave
quando inserida no
Programador USB/IP

Centro de Controlo

8. Os logs de acesso são
automaticamente
descarregados e quaisquer
direitos remanescentes serão
apagados da chave

It’s all about security & Productivity!

7. O utilizador volta ao
escritório e insere a chave no
programador USB/IP

3. A chave faz o download do
direito de acesso de TEMPO
LIMITADO através do
programador
USB/IP
ex 8:00-12:00 lock 24/25/32

4. O utilizador abre a
fechadura dentro do tempo
fixo(08:00-12:00)

Relatórios de Atividade

6. O utilizador termina o
serviço e fecha a porta ou
portão

5. O utilizador realiza a
manutenção (8:00 - 12:00)
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Arquitetura Acsys CGS

It’s all about security & Productivity!
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Arquitetura Acsysware
Multi-Local/País/Operador
Pedido e Validação

SEDE NOC
Acesso global
E relatórios de auditoria

País B

Pedido & validação

País A

País C

País D

Acesso nacional e
Relatórios de auditoria

Região 1

Região 2

Região 1

Região 2

Região 1

Região 2

Região 2

Acesso regional e
Relatórios de auditoria

Acesso ao Local

Programar e Auditar chaves numa combinação de
USB/LAN/CGS/BLUETOOTH/3G dependendo do que necessita

Região 1

It’s all about security & Productivity!
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Introdução ao Acsysware
Arquitectura
CHAMADA CGS
CGS SMS
CGS APP
Servidor

Acsysware

MoPro
PROGRAMADOR
USB/IP

Combinado com diversas tecnologias, Acsysware
desenvolveu uma variedade de sistemas flexíveis (tais como
Programador USB, Programador IP, Chamada, SMS ,
Smartphone App e MoPro) de acordo com as diferentes
características da indústria.

Software Modular
Acsys Telecom é um Sistema de Gestão de chaves e fechaduras específicamente desenvolvido
para empresas telecominicação e torres. Esta gestão de chaves eletronicas e fechaduras
mecatronicas patenteadas pela Acsys Technologies Ltd. Acsys Telecom é responsável pela
interação homem-máquina permitindo ao utilizador gerir facilmente as chaves e fechaduras.
O sistema Acsys resolve todos os problemas relacionados com sistema de fechaduras
mecânicas tais como fechaduras arrombadas, chaves perdidas, etc. Além disso, fornece uma
plataforma revolucionária para controlar quem, onde, quando e como cada fechadura é
acessada pelo utilizador de chave. O hardware e software Acsys são protegidos com o método
mais poderoso e padronizado de encriptação, AES-128 bit que evita a duplicação de chaves.

CGS Module
Watch Dog Module

Server

Acsysware

Human Resources
Module
Activity Report Module

Acsys Telecom é apoiada por uma das mais escaláveis e estáveis base de dados MS SQL Server
2008 R2 que permite que a plataforma de software seja instalada ao longo da rede. O
experiente assistente Acsys Telecom foi desenvolvido para levar a cargo a gestão livre de erros
das chaves e fechaduras.
It’s all about security & Productivity!

A plataforma de software Acsys vem com o sistema de software
standard Acsys Telecom. Todas as características são
adicionadas como módulos tais como Acsys CGS +, Acsys IP
Server, Acsys SMS Gateway Server sem qualquer modificação ou
re-instalação da plataforma.
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Relatório Acsysware
Ferramenta de Relatórios

A ferramenta de relatórios fornece informação atualizada
sobre todas as atividades realizadas no hardware e software
tais como; logs de acesso, lista de chaves e fechaduras, lista
de chaves e fechaduras apagadas, operações de chaves de
transferência, operações de conta, pedidos de código de
utilizador. Todos os relatórios podem ser exportados em
múltiplos formatos tais como PDF, XLS a CSV. Além disso,
com o novo serviço de notificações por email, os relatórios
podem ser enviados para utilizadores individuais ou grupos
de utilizadores diariamente, semanalmente e mensalmente.
It’s all about security & Productivity!

Live Dashboard

Live Dashboard é fornecido através da plataforma Acsys CGS+. A plataforma Acsys CGS+ é um modulo
com novo e revolucionário design que fornece informação actualizada em tempo real sobre as
actividades das chaves e fechaduras. A dashboard identifica a localização de cada fechadura, a
localização de cada utilizador de chave e as suas atividades dentro e fora dos locais de trabalho. Através
do poder do sistema Google maps GIS integrado o centro de controle pode rapidamente fixar o ponto
da localização onde a manutenção será feita.
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Soluções Personalizadas Acsys
Acsys é o primeiro e o principal fornecedor
de soluções. Os nossos produtos são
desenhados para ser modulares, desde as
nossas chaves ao nosso software, toda a
tecnologia Acsys pode ser trocada ou
combinada para criar a solução perfeita
para os requesitos dos clientes mais
exigentes.
Seja integrando outros equipamentos de
segurança on-site ou gerenciamento de
ciclo de vida ou sistema de monotorização
de local, integrações mecânicas específicas
de ativos, soluções de alta segurança que
requerem presença de multiplas pessoas
para o acesso (ver “Soluções de chave
empilhada”), tecnologia anti-destrutiva
para proteger as suas fechaduras (ver
“Soluções de Ferrolho de Alta Segurança”)
e mais além, a Acsys tem orgulho de se ter
superado. Nós não recolhemos apenas o
entrada de valores inestimáveis de
clientes, mas utilizamos para resolver
problemas que os nossos clientes antes
pensavam não ser possível.
Se não encontra nada que encaixe
perfeitamente na sua solução única, não se
preocupe, nós teremos todo o prazer de
discutir consigo uma forma de criar algo
que encaixe.

It’s all about security & Productivity!
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Bateria/AVR/3G/4G/LTE Fechadura de Armário

Larga variedade de puxadores
Substitui uma
fechadura
mecânica com
uma fechadura
Acsys Blind

Outros modelos
disponíveis

Fechadura Acsys
Blind
Aberto
Fechado

Aberto
Fechado

It’s all about security & Productivity!

Volta de
360°
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Ferrolho de Alta Segurança
para Porta Principal e Salas de Armazenamento

Aparafu
sado

Aparafu
sado e
Soldado

O CADEADO MAIS
SEGURO DO MUNDO

PASSO 1
It’s all about security & Productivity!

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 4
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Solução de Integração RSM
Ao integrar o programador Acsys IP com o dispositivos RSM
existentes (monitorização remota de local), criamos um cenário de
HotSpot com as seguintes vantagens:
OPCIONAL

1. Os Utilizadores estão possibilitados de fazer o download de
direitos de acesso e upload de logs de acesso das suas chaves em
qualquer dos locais instalados.

ATIVAR/
DESATIVAR

2. O NOC obtém notificações em tempo real da
chegada/presença/partida
3. O NOC pode atualizar remotamente os direitos de acesso da
chave sem ter que pedir ao utilizador que se desloque até ao
escritório. (por ex: permite ao fornecedor do Cluster num.1 obter
acesso temporário/alargado ao Cluster num. 2)

CCTV
Centro de Controle

CERCA
ELÉCTRICA

O Programador de Chave Acsys OUTDOOR IP
1. Classificação IP 66
2. A energia e a informação vêm da unidade RSM
3. Design de Encerramento Automatico
4. Simples de utilizar
5. Recursos visuais para informar o estado ao
utilizador
6. Ligação em tempo-real com o NOC
7. Notificações em tempo real da chegadal/partida
do utilizador

RMS

ALARME

Compatível com:

It’s all about security & Productivity!
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Soluções em tempo real de armários 4G/LTE
A solução de fechadura Acsys Lan é uma solução única desenvolvida pela Acsys
especialmente para os armários Huawei 4G LTE. Esses armários têm um modem
integrado que permite conexões de 1/3 de dispositivos de outros fabricantes
incluindo a fechadura Acsys Lan. A principal vantagem desta solução é o ser
totalmente redundante, permite ao NOC ser alertado em tempo real quando a
fechadura é aberta, permitindo ao NOC recusar o acesso em tempo real e
permite acesso controlado mesmo quando o armário LTE não está operacional
fornecendo uma solução totalmente redundante para acesso controlado.

REAL-TIME
IP

NOC

1. NOC recebe notific
de eventos que necessitem
ações por parte do utilizador

2.O utilizador é informado e
vai para o local com a chave
pré-programada

3. O utilizador chega ao local e
abre a fechadura

4. Quando a chave é inserida o
NOC recebe um ALERTA que a
fechadura foi ABERTA

SOLUÇÕES REDUNDANTES
TEMPO REAL
IP

REAL-TIME
IP

Activity
Reports
7. Depois de terminar a manutenção,
é emitido um relatório para o NOC
informando quando o evento foi
criado e quando o utilizador
chegou/saiu do local
It’s all about security & Productivity!

6. No caso de o armário não
estar funcionando, o acesso
pode ser concedido no mesmo
instante (CGS-App) e a
fechadura aberta uma vez que
a chave fornece energia à
fechadura

5. Quando o trabalho está
terminado a chave é inserida
na fechadura e mais uma vez o
NOC recebe um ALERTA que a
fechadura foi FECHADA
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Solução Acsys de Chave Empilhavel
• A solução de chave empilhada Acsys é outro
desenvolvimento Acsys único no mundo pois
oferece um nível de controlo anteriormente
desconhecido sobre acesso a locais de alto
valor ou sensíveis.
• A solução CE funciona como um cofre
bancário onde são necessárias duas chaves
mas só uma fechadura em vez de duas e pode
também ser utilizada em cadeados para que a
solução esteja disponível para aplicações
internas e externas.
• O sistema pode ser programado para que até
5 chaves tenham que ser usadas para abrir 1
cadeado.
• A solução pode ser utilizada em conjunto com
a ativação remota de chave Acsys CGS

CONCEITO

Trabalhador

O trabalhador sozinho não pode abrir a fechadura!

Gerente

O gerente sozinho não pode abrir a fechadura

EXEMPLO
1

1
Trabalhador

Trabalhador

2

OU

Gerente

3

2
Gerente

O Trabalhador e o Gerente juntos usam 2
chaves para abrir a fechadura
It’s all about security & Productivity!

Segurança

Trabalhador ，Gerente & Segurança juntos usam 3
chaves para abrir a fechadura
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Solução de Tempo e Presença no Local

TORRE

BATERIA

1. O guarda tem a mas não tem
direitos de acesso para as
fechaduras no local

2. Quando o guarda chegar ao
local para começar a trabalhar,
introduz a chave na fechadura

CGS

GERADOR

30 MINUTOS

ARMÁRIO LTE
4. Em caso de emergência, se o
guarda precisar ter acesso ao local,
ele pode pedir um código CGS e
entrar no local

ABRIGO BTS
CONTROLO:
· MANUTENÇÃO PREVENTIVA
· MANUTENÇÃO PROGRAMADA
· MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA
· ADESÃO SLA
· PRODUTIVIDADE DO UTILIZADOR NO
LOCAL
It’s all about security & Productivity!

3. O guarda necessita de reintroduzir a sua chave num
determinado intervalo (ex. 30
minutos para ter certeza que fica no
local

TANQUE DE
ABASTECIMENTO
· SEM CABO
· SEM ENERGIA
· SEM BATERIA
· SEM MANUTENÇÃO

5. Durante a auditoria mensal ao
local, a informação da presença do
guarda pode ser descarregada do
logger T&A ou o guarda pode fazer
o upload do log do evento da chave
no programadorUSB/IP

6. Depois dos logs serem
carregados, um relatório completo
mostra a presença do guarda no
local(quando/onde/quanto tempo)
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Solução de Controlo e Segurança de Escada de Acesso

A fim de aumentar ainda mais
a segurança no local de
trabalho, Acsys e Karam
(www.karam.in)
desenvolveram a primeira
solução integrada de
prevenção de queda com
controlO de acesso em temporeal. Assim sendo previne
pessoal não autorizado de
subir ao mastro. A solução
permite ao NOC o controlO em
tempo real e sem fios quem
sobe a qual mastro e por que
razão, assegurando ao mesmo
tempo que o utilizador está
devidamente preso ao
equipamento de prevenção de
queda antes de iniciar a
subida.

Destravando a
escada o usuário
pode subir assim que
os degraus ficarem na
horizontal

SMS/CHAMADA
Relatórios de
Atividade

CÓDIGO
1. O utilizador tem uma chave
com teclado e precisa de ter
acesso à escada
It’s all about security & Productivity!

2. O utilizador envia uma SMS ou
faz uma chamada para obter o
código para abrir a fechadura da
escada

3. O utilizador insere o código PIN
para abrir a fechadura da escada
por uma duração definida
(5min/30min/1H/8H)

4. O NOC é informado em temporeal e um relatório mostra o uso da
escada (quem/quando/onde)
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Especificações da Chave Acsys
OPCIONAL
USE A SUA CHAVE COMO UM
CRACHÁ

CGS AKEY

COM SENHA AKEY

Chave Acsys

Proximidade/RFID

=

CHAVE COM BIOMETRIA
A chave é impossível de copiar
A chave é protegida ABS, UV, IP55,RoHS
Lâmina em aço inox
Carregado com 2x LR1 baterias
Autonomia da bateria 2 anos/25k
aberturas
• Temperatura de Operação de -10C a +65C
• Os Logs duram1000 operações
• 4 Estados LED (Acesso/Sem
acesso/Acesso restrito/Bateria Fraca)
•
•
•
•
•

Acsys ProxKey

COM SENHA AKEY
WITH LCD

COM SENHA IKEY

CGS IKEY

It’s all about security & Productivity!

35
www.acsys.com / info@acsys.com

Especificações de cilindro de fechadura Acsys
Cilindro de Fechadura

Padlocks

Double Lock

Blind Lock
•
•
•
•
•
•
•
•
It’s all about security & Productivity!

Button Lock

As fechaduras são impossíveis de arrombar ou perfurar
Latão com revestimento em aço inoxidável
A energia provém da chave (não da bateria)
Sem cabos
EURO-DIN standard
Temperatura de Operação -20°C a +85°C
Os logs duram 1000 operações
Tamanhos de 3cm a 14cm
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Especificações de Cadeados Acsys

PL2
• Os cadeados são impossíveis de arrombar ou
perfurar
• Latão com revistemento de aço inoxidável
• A energia vem da chave(não da bateria)
• Temperatura de Operações -20°C a +85°C
• Os Logs duram 1000 operações

It’s all about security & Productivity!

PL5
• Os cadeados são impossíveis de arrombar ou
perfurar
• Latão com revistemento de aço inoxidável
• A energia vem da chave(não da bateria)
• Temperatura de Operações -20°C a +85°C
• Os Logs duram 1000 operações

37
www.acsys.com / info@acsys.com

Especificações de Outros Produtos
Programador USB/IP
•
•
•
•

Protecção ABS, UV
IP 55, RoHS
Distribuido com USB (USB)
Distribuido com DC Power supply

Programador Móvel(MoPro)
•
•
•
•

It’s all about security & Productivity!

Protecção ABS, UV
IP 55, RoHS
Distribuido com Micro USB
Suporte para cinto opcional
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Garantia de Qualidade e Prémios

Acsys Technologies Ltd segue regras estritas de fabricação e processos de QC. Por exemplo, as fechaduras Acsys estão garantidas por
100,000 aberturas no entanto foram testadas com sucesso por mais de 400,000 vezes.
Acsys é o único fabricante de mecatrónica que completou 96 horas de teste de spray de sal nas suas fechaduras. Teste de água, teste de
queda e mais todos eles conduzidos para garantir uma boa performance sob as mais dificeis condições. As fechaduras têm garantia de 2
anos e as chaves de 1 ano. A garantida pode ser estendida se acordado com a Acsys SLA.
Os nossos engenheiros chefes vêm de várias áreas, tendo 20 anos de experiência combinada em fechaduras e chaves mecatronicas.
Seguimos os standards ISO e os nossos produtos obdecem aos certificados CE, RoHS, EN, GA e FCC.
A maior prova de nossos padrões de excelência são os milhares de fechaduras implantados em telecom, governo e clientes militares na
Europa, na África e no Médio Oriente nos últimos anos.

It’s all about security & Productivity!
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TEMP
O REAL

UNICO
NO
MUNDO

SEM
FIOS

REDUZIR O TEMPO DE INATIVIDADE E
PREVINE ROUBOS

CHAVE
SMS

It’s all about security & Productivity!

40
www.acsys.com / info@acsys.com

