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HARDWARE

+

SOFTWARE

Um avançado software de monitoramento, controle e gestão de segurança
aliado a um hardware diferenciado de alto desempenho, contemplando de
alarme, acesso e automação em um único core: integração máxima !
Composta pelo software SafeAlarm (100% web) e por controladoras IP´s e
periféricos totalmente integrados, a plataforma permite elevado nível de
gestão e controle.
Todas as operações, conﬁgurações e controles sejam elas pertinentes ao
software de monitoramento quanto aos hardwares de campo, são
executadas exclusivamente a partir da central de operações, permitindo
assim uma auditoria e sobretudo proﬁssionalização da operação
Gestão sem precedentes!
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Topologia

Centrais

NOVO

MAP10
Central de alarme IP, 8 zonas, 4
PGMs, interface de expansão.

KIT MAP 10-S

KIT MAP10-F

MAP10 BLADE

Central MAPIO + Fonte
UP5S13B3) (12U/3A) + gabinete
metálico.

Central MAPIO + 2 módulos
MEIBOO (8 zonas) + 7 módulo
MEOSOD (8 POmMs) + 2 fontes
UPS1383 (12V/3A) + gabinete
metálico.

Central de alarme compatível
para montagens em racks 19”
ou paredes, 12 slots para
módulos e customização IOS.

Expansões

Interfaces

MEI800

MEO800

Expansão de 8 zonas monitoradas.

Expansão de 8 PGMs.

NOVO

MCG100

MGT100/MGT200

Interface de comunicação
GMS/GPRS quadriband.

Interface de Comunicação
Universal

Periféricos

Software
OUTROS SISTEMAS

Hardware

A)

RH, Financeiro, etc

Gestor

Equipes

Teclado touch com sensor
biométrico de alta performance,
leitor Mifare, interface para leitora
externa (Wiegand), RS485 / RS232,
/&'JU£ȴFR
Resistente à água.

KP300

KP200

KP100

Teclado touch com leitor Mifare,
interface para leitora externa
(Wiegand), RS485 / RS232, LCD.
Resistente à água.

Teclado touch com sensor
biométrico de alta performance,
leitor Mifare, interface para leitora
externa (Wiegand), RS485, LCD.
Opcional USB (estação de cadastro)

Teclado touch com leitor
Mifare, interface para
leitora externa (Wiegand),
RS485, LCD.

B)

C)

Rede IP

KP400

MRR100

LM100

Receptor de controle remoto
multifunções (433mbHz).

Leitor de cartões MIFARE,
com led bicolor e buzzer.
Opcional USB (estação de cadastro)

Fontes de Alimentação

ALARME IP

Unidade 1
15

ALARME IP

Unidade 2

UPS1385

UPS1383

Microprocessada, 12V/5A
carregador inteligente e
monitoramento.
Interface RS485.

Microprocessada, 12V/3A
carregador inteligente e
monitoramento.
Interface RS485.
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O SafeAlarm
permite um alto
nível de interação
com outros
sistemas (RH, CFTV,
AD, LDAP, etc.).

Proﬁssionalização
de gestão. Melhoria
em resultados.

Principais Características
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Controle preciso,
rápido, e eﬁciente
da operação.
Excelência na
gestão.

Benefícios

• Interface web

• Padronização e agilidade de processos

• Gestão multisite

• Otimização de recursos

• Auditoria completa

• Informações precisas e centralizadas

• Arquitetura ﬂexivel e escalável

• Segurança de Informações

• Integrações com outros sistemas

• Excelência em gestão
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Diferenciais

Chamados

• Controle de automação

• Envio de e-mails

• Autorização remota do hardware

• SLA conﬁgurável

• Ferramentas de diagnóstico

• Fluxo de encerramento

• Controle de acesso (tesouraria, estoque)

• Controle de anexos

• Recursos avançados de gestão

• Controle de insumos utilizados

Monitoramento de Alarmes

Gestão de Segurança

• Integração CFTV

• Módulo de ocorrências

• Auditoria e controle da equipe

• Rondas e pronta resposta

• Recebimento de Contact ID

• Gestão de contratos e documentos

• Contatos de emergência

• Ronda virtual

• Testes nos sensores

• Dashboard - Painel de Indicadores
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