Controle de Acesso: CASE Sigschindler

Visão Geral
Problema: Instalação de
uma plataforma de controle
acesso funcional no
condomínio.
Solução: Terminal
biométrico integrado à
catraca.

Sistema biométrico para controle
de acesso em condomínio
A Sigschindler implantou no prédio Barra
Tower um sistema biométrico de sucesso,
usando equipamentos da Acura Global

Vantagens: Solução bem
aceita pelos moradores,
agilidade de processamento.

A Sigschindler é uma empresa de tecnologia voltada para a área

Benefícios: Design
inovador, simples instalação,
coleta das impressões digitais
na própria catraca.

no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. Parceira da ACURA

Público Alvo: Segurança
residencial e controle de
acesso.

de controle de acesso, a Sigschindler se especializa também em

de biometria e segurança, e atualmente, possui duas filiais: uma

Global, ela utilizou equipamentos biométricos da VIRDI para
instalar um sistema que foi muito bem aceito no ambiente. Além

CFTV e outros sistemas de segurança.

Controle de Acesso: CASE Sigschindler

Produtos para a Solução
500.512 / 500.361

- Terminal AC-2100

O AC-2100 é um leitor ideal para ser usado em sistema de autenticação por biometria e
RFID, com uma tela de LCD e mensagens de voz que permitem fácil interface com o usuário.

Para mais informações sobre esse produto, clique aqui.

Sobre a Solução

Desafio Proposto: Instalação de uma plataforma de controle
acesso funcional no condomínio.
Equipamentos: Os terminais usados foram os do tipo
AC-2100, fabricado pela empresa Virdi, e distribuído no Brasil
pela ACURA Global. A Virdi trabalha com biometria
internacionalmente há anos, e possui uma tecnologia de
reconhecimento de falsas digitais, que evita a utilização de
modelos de silicone ou de algum outro material que não seja
orgânico para interagir com o leitor. A ACURA Global, por sua
vez, atua principalmente no ramo de RFID, mas iniciou uma
parceria com a Virdi, e atualmente, distribui e produz
tecnologias deste tipo pelo Brasil e pela América Latina.

interagisse com ele. Esta solução se adequou corretamente ao
ambiente no qual foi instalado, mostrando que biometria pode
ser um meio flexível de controlar acesso sem precisar de um
grande complexo, e que este futuro pode ser amigável a
qualquer usuário.
Ganhos / Benefícios: Design inovador, simples instalação,
coleta das impressões digitais na própria catraca.
Depoimento: Segundo Aloisio Santana, gerente do
condomínio, “Esta tecnologia, além de ter um belo design, se
destaca na rapidez de troca de informações”, confirmando sua
satisfação com o produto e com o serviço da Sigschindler, que
foi a empresa responsável pela instalação.

Solução: Utilização de de terminais biométricos integrados às
catracas para acesso dos condôminos e funcionários do edifício
Diferenciais / Melhorias Práticas: Esta tecnologia, aliada
a um serviço integrador entre o sistema e os usuários, fez com
que o resultado ficasse satisfatório para qualquer um que

A ACURA tem como foco de atuação o mercado de Identificação em geral, com ênfase na RFID (Identificação por Radiofrequência),
provendo RFID Tags (Transponders), Cartões de Proximidade, Leitores RFID e Coletores de Dados.
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Para saber mais sobre essa e outras soluções ACURA, visite www.ACURAGLOBAL.com
e-mail: sales@acuraglobal.com | Tel.: +55 11 3028-4600 | www.ACURAGLOBAL.com

A ACURA pode, sem aviso prévio, realizar alterações ou melhorias aos produtos, assim como interromper sua comercialização.

O Cliente: O edifício Barra Tower, localizado no Rio de
Janeiro, utiliza uma solução tecnológica cuja implantação se
tornou uma tendência em diversas áreas de controle e
rastreabilidade: o acesso por biometria. Através da utilização de
terminais biométricos instalados nas catracas da recepção,
agora é possível, ao setor de segurança, ter uma visão mais
completa do processo de entrada e saída de condôminos e
funcionários do edifício, além de, por ser um sistema
automatizado, tornar mais ágil o processo de recepção

