Access Easy Control System
Controle de acesso intuitivo, baseado na Web:
facilidade à primeira vista
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Access Easy Control System:
a solução ideal de controle
de acesso baseada na Web

Interface gráfica do usuário amigável e intuitiva

Câmera 1

Gerenciamento remoto do sistema a partir de

Vista de frente do portador
de cartão a partir da câmera
de identificação.

qualquer local usando um browser padrão
Capacidade para gravar e exibir vídeos ao vivo em
conjunto com dispositivos de vídeo integrados
Software pré-carregado para fácil instalação
e rápida configuração do sistema
Um investimento seguro

Câmera 2
Panorama do portador de
cartão acessando o leitor.

Câmera 3
Vista do portador de
cartão acessando o leitor
a partir de outro ângulo.

Fácil de instalar e de usar, o Access Easy Control

qualquer computador equipado com um Web browser

System integra uma grande variedade de funcionalidades

padrão, através de uma LAN, WAN, Intranet ou da Internet.

de segurança, tais como verificação por vídeo

Na realidade, é fácil em todos os sentidos: software

e monitoramento de intrusão, sem sacrificar

pré-carregado para rápida instalação e configuração,

a simplicidade e o controle intuitivo.

um servidor Web integrado para fácil conexão à rede

O sistema é uma solução de controle de acesso baseada

e fácil de manter e atualizar com firmware que pode

na Web que pode ser facilmente gerenciada a partir de

ser baixado para uma memória flash.
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Vários menus de funções

Liberar acesso

A função exibida é a verificação por vídeo.

Isto destrava a porta
e a pessoa pode entrar.

Negar acesso
A porta permanece
travada e o leitor
emitirá o respectivo
alarme sonoro.

Histórico online
Exibe as últimas três pessoas
que acessaram o sistema.

Lista de pendentes
Portadores de cartão
aguardando acesso.

Um menu intuitivo para início rápido, o acesso simples

e a capacidade de abrir portas manualmente após

às informações e as excelentes capacidades de geração

a identificação de um portador de credencial através

de relatórios fazem com que seja necessário apenas

do vídeo ao vivo. Se desejado, o sistema lhe permite

um conhecimento básico para poder operar o sistema.

personalizar outras funcionalidades, tais como a exibição

Pode também integrar dispositivos de vídeo para

da foto de identificação e a notificação de alarme através

beneficiar‑se de uma vasta gama de funcionalidades

de e-mail ou de mensagem de texto.

sofisticadas, tais como a gravação de imagens de alarme
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As imagens ao vivo
de áreas de alta
segurança podem
ser captadas em
qualquer momento.
Nas áreas designadas,
o modo de verificação
por vídeo exibe
streams de vídeo de
até três câmeras ao
redor de uma porta.

Funcionalidade fácil, mas poderosa
Configuração fácil e em poucos passos
Fácil controle de acesso e monitoramento
Controle total sobre todos os leitores de
acesso, portas, alarmes e outros dispositivos

Interface gráfica do usuário
Ícones intuitivos

Informação descritiva e fácil de entender

1024x768 pixels para uso em laptop ou em

um computador desktop com alta resolução

de segurança

Programação e menu Web bem organizados


O controlador suporta até 16 leitores, monitora

para rápida configuração

até 32 entradas supervisionadas e controla até
32 saídas de relé

Integração de vídeo
Possibilidade de imagens ao vivo de áreas

de alta segurança
Modo de verificação por vídeo com até três

câmeras por porta para as áreas designadas
O histórico de eventos com as imagens gravadas

do Gravador Digital de Vídeo pode ser acessado
clicando simplesmente em um único botão
Monitoramento de intrusão
Integração de painéis de intrusão através de E/S

avançada, predefinida para o arme e desarme do
sistema com credencial de controle de acesso
Integração de detectores de intrusão em entradas

supervisionadas para monitoramento simples
de alarme
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Geração de relatório

Gerenciamento Remoto do Sistema

ista por zona ou área
 L

Conexão TCP/IP direta com cabo cross


lassificação por visitante, funcionário ou departamento
 C

Conexão de rede TCP/IP através de LAN, VPN,


ácil exportação de relatórios para o MS Excel
 F

WAN ou modem dial-up

Notificação de alarme

Programação de E/S avançada

N
otificação por e-mail através de SMTP

Integração de dispositivos externos


M
ensagem de texto através da porta

e de equipamento através das entradas

COM serial usando um modem GSM

supervisionadas e das saídas de relé
Opções avançadas de programação baseadas


Vários modos de acesso

em lógica OR, AND, XOR, NAND entre outras,

C
ódigos PIN definidos pelo usuário

para personalizar o sistema satisfazendo

C
redenciais de acesso de função múltipla

as necessidades e preferências individuais

P
rogramação de horários
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 ccess Easy Control System:
A
Simplicidade Genial
O Access Easy Control System consiste em um controlador com software pré-instalado e um
processador integrado que pode ser acessado a partir de qualquer computador cliente usando
um Web browser padrão.

Estão disponíveis para instalação em entradas, uma

e os sistemas de armazenamento podem ser integrados

variedade de leitores de acesso e outros acessórios para

de forma tão fácil quanto o próprio Access Easy Control

criação de um sistema completo. O controlador suporta

System: podem existir até três câmeras por porta para

até 16 leitores, monitora até 32 entradas supervisionadas

verificação de alarme e de acesso.

e controla até 32 saídas de relé. Além disso, as câmeras IPs

O Histórico de
Eventos assegura
o monitoramento
contínuo de pessoas
no interior do
edifício. O usuário
pode visualizar os
detalhes de cada
portador de cartão
e o momento em
que entraram.
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Este sistema simples, mas completo, oferece ao

Um investimento seguro

usuário o controle total sobre todos os leitores

A vasta gama de produtos superiores e inovadores

de acesso, portas, alarmes e outros dispositivos

da Bosch Sistemas de Segurança, em conjunto com elevada

de segurança integrados no Access Easy Control

qualidade e funcionalidade otimizada, satisfaz com

System. O rastreamento de credenciais lhe permite

eficiência todas as suas necessidades e reduz seus custos

controlar quem pode acessar às áreas designadas,

totais de manutenção. Nossa rede de parceiros nos permite

em qualquer momento, em qualquer lugar. É igualmente

estar sempre perto de você, onde quer que esteja. Este

possível a programação de funções adicionais, tais

suporte, em conjunto com nosso processo de controle de

como ligar ou desligar luzes ou o arme e desarme

qualidade intensivo, lhe permite concentrar em seu próprio

de um sistema de intrusão.

negócio, sabendo que poderá contar com nosso

O gerenciamento de elevadores ou pátios de

equipamento para cumprir os padrões mais elevados

estacionamento podem ser adicionalmente integrados

na indústria de segurança.

para lhe oferecer um controle ainda mais completo
de suas instalações.

Exemplo de instalação:
Esta solução de controle de acesso baseada na Web é fácil de gerenciar a partir de qualquer computador com
um Web browser padrão instalado. Suas funcionalidades avançadas incluem um modo de verificação por vídeo
para áreas de alta segurança, com até três câmeras por porta. Estão igualmente disponíveis funções para
ligar/desligar luzes e armar/desarmar sistemas de intrusão, entre outras.
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RS485, máx. de 1200 m
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1 C
 abo de rede IP
2 Controlador de acesso AEC, para Wiegand
3 Leitor de acesso, por ex., ARD-AYK12 ou ARD-R10

4 E
 xtensão AEC
5 Dispositivo de vídeo IP, por ex., câmera Dinion IP
6 DVR (Gravador Digital de Vídeo), por ex., Divar XF

Tradição de Qualidade e Inovação

Há mais de 100 anos que o nome
Bosch é significado de qualidade
e confiança.
A Bosch é o fornecedor global na
escolha de tecnologia inovadora.
A Bosch Security Systems detém
orgulhosamente uma vasta gama
de equipamentos de segurança,
comunicações e soluções de som
que asseguram o seu negócio em
todas as partes do mundo, desde
infraestruturas governamentais,
públicas, comerciais, escolas
e residências.

Bosch Sistemas de Segurança
Para mais informações,
visite a nossa página:
www.boschsecurity.com
ou envie um e-mail para:
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