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» Mudar para o SMARTair™ foi a
melhor decisão que tomei. Torna
o meu trabalho muito mais
simples
Chefe Manutenção

No meu trabalho, o ambiente está em constante
mudança. Antes de adotar o SMARTair™, eu estava
sob stress, a ordenar chaves, a substituir chaves
perdidas, a instalar novos mecanismos, a situação
tornou-se incomportável.
Eu mudei para o SMARTair™ porque posso ajustar
o sistema de acordo com as minhas necessidades.

Consigo oferecer um ambiente simpático aos meus
funcionários e visitantes, garantindo
simultaneamente elevados níveis de controle de
acessos.
Para mim o SMARTair™ é a solução ideal para
quem está cansado do sistema de chaves, para
além de que, é bastante acessível.

É tempo de mudança!
Ás vezes a melhor solução é também a mais
simples

Porquê que o SMARTair™ é a melhor opção?
∙ Fácil de instalar: os direitos de acesso são
armazenados no dispositivo tornando-o um sistema
independente e minimizando o problema de
comunicação.
∙ Dispositivo sem fios, carrega através de bateria, para
todos os tipos de porta.
∙ Tecnologia sem contato, sem chaves e cartões
personalizados.
∙ Vários níveis de administração para os diferentes
critérios.

∙ Fácil de gerir: fácil de adicionar, eliminar e
atualizar os direitos de utilizador, atualização
simples do software da fechadura.
∙ As credenciais podem ser usadas para outros
dispositivos (ex. máquinas de venda automática,
pontos de pagamento, etc.
∙ Software intuitivo e alertas de e-mail.
∙ Alertas de manutenção para bateria descarregada.
∙ Base de dados web para clientes e aplicação para
telemóvel.
∙ Oferece acesso remoto e controle.

SMARTair ™ é um sistema modular e totalmente fléxivel
SMARTair™ é um incrível custo-benefício. O sistema
pode ser personalizado para lhe oferecer a
sofisticação que você precisa a um preço que você
pode pagar.

Software

Credenciais

Dispositivos

» Os meus clientes
estão encantados com
o SMARTair™, ser de
tão fácil instalação
SMARTair™ Revendedor

Os meus clientes estão convencidos de que
substituir um cartão perdido é muito mais barato
do que substituir uma chave e pode ser feito em
muito menos tempo. As portas SMARTair™ podem
ser simplesmente programadas, não é necessário
substituir fechaduras nem cilindros. O sistema
Wireless SMARTair™ é mais rentável do que o
controle de acessos standard,

pois este, obriga á substituição de porta, fechadura,
instalação elétrica, etc.
Obrigado a este sistema tecnológico inteligente e
livre de fios. SMARTair™ ajusta-se facilmente em
quase todas as portas. É uma discreta solução de
segurança de segurança, em particular para
edifícios de património. Por não ter fios não vai
precisar de eletricistas.

É tão fácil
Converter uma porta tradicional
numa com controle de acessos

Um revendedor da
SMARTair™ providencia
um serviço de consulta
qualificado, respondendo
a todas as questões sobre
segurança e controle de
acessos.
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1. Analisa as
necessidades individuais
da empresa e do edifício.
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2. De rápida instalação
sem necessitar de fios,
conseguindo desta forma
não destabilizar o
ambiente de trabalho.

3. Manutenção mínima
exigida, o dispositivo
alerta quando a bateria
precisa de ser alterada
(40.000 ciclos)
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»SMARTair™ adequa-se
ás suas necessidades,
segurança e design num
só produto a um preço
acessível
Diretor Administrativo

Eu preciso de assegurar a minha empresa, tanto a
nível de recursos humanos como de custos, e
também as necessidades diárias do edifício. O
dispositivo SMARTair™ pode ser integrado em
praticamente todas as situações - vidro, metal,
portas de madeira, armários, elevadores e

máquinas de venda. Tudo pode ser incluído no
sistema de controle de acessos. Esta á a razão pela
qual escolhi o SMARTair™.

SMARTair ™ adapta-se a qualquer tipo de estrutura e
pode ser integrado na porta já existente

Os utilizadores podem usar cartões RFID,
identificação ou pulseiras. As credenciais
codificadas estão disponíveis nas tecnologias de
segurança RFID.

SMARTair™ Dispositivos para portas
∙ Wireless e fechaduras eletrónicas, sem fios e
alimentadas por pilhas
∙ Leitor de RFID e uma fechadura mecânica num
dispositivo para quase todas as portas, sejam elas
interiores ou exteriores
∙ Disponíveis em vários acabamentos e estilos

SMARTair™ Para parede
∙ Leitor RFID sem fios
. Adequado para portas automáticas, torniquetes,
barreiras, elevadores e muito mais

SMARTair™ Dispositivos especiais
∙ Dispositivos especiais SMARTair™ - fechadura
sem fios para armários, gavetas ou outra qualquer
aplicação
∙ Para cofres e dispositivos economizadores de
energia

» Eu mudei de escritório,
mas continuo a ter acesso
com o mesmo cartão
Funcionária

O ambiente de trabalho está constantemente a
mudar. Trabalho frequentemente com novas
equipas e preciso de mudar de escritório
regularmente. Fiquei encantada com a
flexibilidade do software SMARTair™.

É muito simples, chamo o técnico e este atualiza
o acesso ao meu novo escritório mantendo o
mesmo cartão.

O seu acesso. O seu controlo.
É tão fácil de emitir e eliminar os direitos de acesso individuais
Com um software de gerenciamento intuitivo de alta
capacidade, os técnicos podem organizar, controlar e
atualizar os direitos de acesso através do PC, usando
apenas a ligação entre sistemas (interface).

Com SMARTair™, , um
técnico pode gerir o
acesso para diferentes
grupos de usuários
através de um
calendário. O sistema
oferece esta
flexibilidade: novas
portas, novos usuários,
novos direitos de
acesso, calendarização e
pode ser alterado em
qualquer altura.

Semelhante a um sistema de gerenciamento com
chave mestra, o software limita os horários de acesso
a cada utilizador, assim como a possibilidade de
facilmente mudar os direitos de acesso.

Plano de acesso limitado e
direitos de usuário

» Oops! Eu perdi o meu
cartão, mas o técnico
resolveu o problema num
instante
Estagiária

Perdi o meu cartão de acesso e estava muito
preocupada com as consequências. Liguei para o
técnico e ele rapidamente cancelou o cartão
perdido e providenciou um novo. Se eu tivesse
perdido uma chave teria sido mais complicado

de resolver. Com SMARTair™ foi simples.

O seu controlo
É tão fácil lidar com cartões perdidos e
controlar os direitos de acesso e a circulação
de pessoas
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Codificador de cartões

Novo cartão usuário

Sistema controle acesso

Sistema controle acesso

Na perda do cartão…
… o técnico gere um novo cartão no
sistema(software) (1) e programa o novo cartão
usando o codificador (de cartões) (2). O cartão
perdido é cancelado.

SMARTair™ dispositivo

Se são precisas auditorias…
… SMARTair™ comunica diretamente para o software
transmitindo uma informação compreensível, que
poderá ser, bloquei de eventos, usuários, horários de
acesso e muito mais. se perder o seu cartão, o técnico
pode abrir a porta por controlo remoto.

Comunicador Hub

Se o utilizador precisa de acesso urgente…
…se perder o seu cartão, o técnico pode abrir a porta
por controlo remoto. *
*disponível sem fios (wireless)

Sistema controle acesso

SMARTair™ ajuda-o a
manter o controlo. Os
cartões podem ser
facilmente substituídos.

» Fiquei impressionado
com a flexibilidade de
gerência do sistema
Chefe Manutenção

No meu emprego, tenho vários tipos de portas e
todas elas tem níveis diferentes de circulação de
usuários. O SMARTair™ permite gerir a alta
segurança das portas em tempo real, assim como,
com as portas com menor tráfego e níveis de
segurança.

Com SMARTair™, tenho exatamente a melhor
solução para controlo de acessos. Posso até ter
um só sistema, on-line e off-line. Posso gerir o
sistema pelo site ou pela web, em qualquer sitio a
qualquer hora.

Quatro níveis de controlo – Um sistema
Seleciona a forma mais eficiente para atualizar direitos
de acesso para cada porta
1. SMARTair™ Stand-Alone
Trafego baixo - algumas portas para
controlar

gerente do sistema

= cartão de programação

∙ Atualiza na porta os direitos de acesso usando o
cartão de programação.
∙ Não é pedido software de controlo de acesso

2. SMARTair™ Offline
Trafego médio - algumas portas para
controlar

gerente do sistema

= programador do dispositivo

∙ Atualiza os direitos de acesso, programando o
dispositivo através da porta
∙ Possibilidade de calendarizar o acesso
∙ Manual de leitura automático para registos de
auditoria

3. SMARTair™ Atualização no cartão
Trafego médio/alto, controlo automático

4. SMARTair™ Wireless Online
Trafego elevado, controlo em
tempo real

Usuário

= Leitor mural

∙ Atualização é feita através de cartão
∙ Atualização do leitor mural através do
cartão
∙ É possível a gerência com calendarização
∙ Manual de leitura automático para registos
de auditoria

= Comunicador Hub
* Opção de controlo remoto através de
aplicação por telemóvel

∙ Atualização dos acessos por wireless
∙ É possível a gerência por calendarização
. Manual de leitura de registos de auditoria por
Hub

» Os clientes em todo o
mundo estão satisfeitos

Edifícios públicos:
SMARTair™ proporciona um acesso seguro, para
escritórios governamentais, museus, instalações de cidade,
auditórios, centros culturais, teatros, estações ferroviárias
com muito trafego.

Instalações desportivas:
SMARTair™ é a solução perfeita em controlo de
acessos para estádios, ginásios, spas e piscinas, que
frequentemente têm diferentes áreas e pontos de
entrada. O SMARTair™ também oferece segurança
para armários com fechadura.

» Agora cabe-lhe a si:
O seu acesso. O seu controlo.

Serviços de saúde:
Para centros de saúde, instalações psiquiátricas e lares. SMARTair™ assegura que a
zona onde existem medicamentos, dados confidenciais, sejam acondicionados e
armazenados, protegendo pacientes vulneráveis e empregados. Essas instalações
precisam 24/7 de acesso seguro. O sistema pode ser fornecido com o
revestimento anti-bacteriano mais recente.

Residenciais:
Para facilitar a gerência do alojamento, quer para estudantes, casas sociais,
alojamentos para férias, ou hospedarias, SMARTair™ resolve o problema de
cópia ou substituição das tradicionais chaves e fechaduras.

Comercio:
Escritórios, fábricas, lojas, centros comerciais e farmácias SMARTair™
providencia uma sofisticada e flexível solução para proteger edifícios e
interiores. Lojas de produtos valiosos, estarão seguros e protegidos contra um
acesso não autorixado.

Educação:
SMARTair™ é a solução para escolas, universidades, infantários, academias,
alojamento para estudantes, estarão seguros contra vandalismo e intrusão.
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