SALTO SPACE
Plataforma tecnológica de controlo de acessos inteligente
concebida para dar aos utilizadores a máxima liberdade
de escolha relativamente à disposição do sistema, tipo
e número de pontos de acesso, bem como ao nível de
segurança.
Bem vindo à SALTO Systems.
www.saltosystems.com

SALTO SYSTEMS SPACE PLATFORM

SALTO SYSTEMS
UM PASSO À FRENTE
Desde 2001, a SALTO Systems tem fornecido soluções
de controlo de acessos eletrónico de última geração,
sem fios e sem chave. A SALTO é impulsionada pela
inovação contínua e está empenhada em desenvolver
as soluções de fecho eletrónico tecnológica e
esteticamente mais avançadas e flexíveis para qualquer
tipo de porta e necessidade do utilizador. A SALTO
estabeleceu-se como líder no mercado global de
soluções de controlo de acessos eletrónico.
A SALTO continua a crescer o valor da sua marca, e
hoje, SALTO é sinónimo de soluções inovadoras que
estabelecem novos padrões de segurança, capacidade
de gestão, flexibilidade e design que trazem
verdadeiros benefícios para o seu projeto.
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A rede pioneira SALTO Virtual Network SVN dadosno-cartão, oferece soluções de fecho stand-alone e
inteligente que continuam a diferenciar a SALTO. Mais
recentemente, a experiência tecnológica da empresa
levou a SALTO a posições de liderança tanto em
tecnologia de controlo de acessos em cloud como em
soluções de acesso móvel.
Tendo revolucionado o controlo de acessos num vasto
número de indústrias e aplicações - desde escritórios,
educação, saúde, transportes, edifícios comerciais.
hotelaria e residencial - a SALTO continua a fornecer
soluções de fecho eletrónico líderes da indústria para
mercados em todo o mundo.

www.saltosystems.com
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ACESSO SEM CHAVE

PLATAFORMA
TECNOLÓGICA

PLATAFORMA DE
FECHO ELETRÓNICO

Alcance uma instalação inovadora
com tecnologia avançada de
controlo de acessos.

A plataforma de controlo de
acessos SALTO SPACE combina
componentes eletrónicas de
portas, periféricos e software,
proporcionando soluções de
controlo de acessos em rede, sem
fios e feito à medida.

As soluções de controlo de acessos
da SALTO são usadas em todo o
mundo numa gama interminável
de aplicações e instalações
desafiadoras e únicas.

— SALTO Virtual Network
— SALTO BLUEnet Wireless
— SALTO Online Network
— SALTO JustIN Mobile Access

— Fechadura XS4
— Fechadura Ælement
— SALTO Neo - Cilindros eletrónicos
— Leitores Murais e Controladores
SALTO
— Fechadura XS4 para cacifos
— Barras Anti-pânico XS4
— ProAccess SPACE
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SALTO SYSTEMS SPACE PLATFORM

ACESSO SEM CHAVE
As soluções de controlo de acessos da SALTO são usadas em todo o mundo numa gama interminável de
aplicações e instalações desafiadoras e únicas.
Os principais mercados são ambientes comerciais e industriais, instituições públicas, instalações de saúde
de todos os tipos, ambientes educacionais, instalações de transporte, instalações de lazer, bem como o setor
de hospitality. As soluções SALTO abrangem tantos projetos em tantos mercados devido à escalabilidade do
sistema - projetos menores podem ser implementados e depois, conforme necessário, expandir-se facilmente para
soluções maiores, até mesmo multinacionais.
DIFERENTES TIPOS DE EDIFÍCIOS TÊM DIFERENTES NECESSIDADES DE SEGURANÇA
A SALTO SPACE é uma plataforma e um sotware de fechadura eletrónica totalmente integradas que permitem
um acesso sem falhas a todas as portas de qualquer edifício de forma eficiente, seguro e fácil. É uma plataforma
de controlo de acessos que traz um novo nível de poderosa flexibilidade ao controlo de acessos para que os
utilizadores possam controlar funcionalidades de que mais necessitam e atualizar-la de acordo com o crescimento
do sistema e das suas necessidades.
—
GESTÃO SEGURA E INTEGRAÇÃO FÁCIL
Os riscos de segurança relacionados
com a perda de chaves físicas podem ser
completamente eliminados. Os operadores
de sistemas podem gerir todos os planos
de acesso das portas e utilizadores a partir
de um poderoso software de gestão de
controlo de acessos baseado na web.
—
FLEXÍVEL E CONFIÁVEL
Plataforma completa de hardware e fecho
eletrónico, que se adapta a praticamente
qualquer porta, qualquer ponto de acesso e
a todos os mercados.
—
ACESSO MÓVEL E SEM CHAVE
Os utilizadores podem abrir portas com
credenciais convenientes e flexíveis;
por smartphone, código PIN ou cartão
inteligente.
—
ACESSO INTELIGENTE
Sem custos de substituição de fechaduras
por causa de chaves perdidas. Poupa
tempo e recursos valiosos em toda a
organização.
4

www.saltosystems.com

DC Tower I- Vienna, Austria

Princeton University - USA

COMERCIAL

EDUCAÇÃO

As soluções SALTO são usadas em todo o mundo
em muitos tipos de edifícios de escritórios,
retalhistas, bancos, companhias de seguro e
instalações fabris e industriais onde proporcionam
segurança, controlo de acessos, gestão do staff e
força de trabalho.

As soluções SALTO são utilizadas em todo o mundo
em ambientes educacionais, incluindo universidades,
residências universitárias, escolas, institutos de
pesquisa, academias, jardins de infância e muito mais,
onde oferecem segurança, controlo de acessos e
gestão dos campus.

BENEFÍCIOS CHAVE

BENEFÍCIOS CHAVE

Utilizar eficientemente os movimentos naturais
de diferentes grupos de utilizadores dentro e
através das áreas individuais da instalação.

Diferenciar facilmente quem tem acesso e
quando a lugares diferentes.
Distinguir o acesso não só pela localização
física, mas tambem pela duração, gerindo
facilmente o acesso para convidados de curta
duração, ou seja, participantes da conferência,
trabalhadores contratados e temporários, bem
como funcionários e estudantes.

Amplie as informações de segurança e regista
os movimentos dos pontos de acesso em
todo o seu edifício: desde portas de escritórios
até armários de documentação e portões de
estacionamento.
Otimize a utilização de instalações especiais,
alterando facilmente o plano de acessos,
facilitando assim a programação de conferências e
eventos especiais.

Integração do controlo de acessos junto com
outros serviços do campus.
A flexibilidade do sistema permite mudar
facilmente os planos de acesso.

Integração perfeita com Sistemas de Gestão de
Informação de Segurança Física (PSIM) e sistemas
de automação de edifícios. Facilita ao proprietário
da infra-estrutura acrescentar segurança SALTO
aos seus sistemas existentes.

Em situações de emergência, o recurso
de bloqueio local permite que utilizadores
autorizadores coloquem os fechos eletrónicos
SALTO no modo de bloqueio stand-alone.
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Cleveland Clinic - Abu Dhabi, UAE

French National Assembly - Paris, France

SAÚDE

GOVERNAMENTAL

As soluções SALTO são usadas em todo o mundo
em ambientes de saúde como hospitais e clínicas,
lares de idosos, apartamentos de assistência,
cuidados domiciliarios, centros sociais e muito
mais, onde proporcionam segurança, controlo de
acessos e gestão dos residentes e do pessoal.

As soluções SALTO são usadas em todos os tipos
de edifícios da administração pública, tais como
instalações municipais, instalações policiais, judiciais,
ministérios, parlamentos, bases militares e muito mais,
onde fornecem segurança, controlo de de acessos e
gestão do pessoal.

BENEFÍCIOS CHAVE

BENEFÍCIOS CHAVE

Proporcionar um ambiente seguro e
conveniente para funcionários, pacientes,
visitantes e pessoal externo.

Separe as áreas públicas e restritas no seu
plano de acessos, diferenciando facilmente quem
tem acesso e quando para lugares diferentes.

Diferenciar facilmente quem tem acesso,
quando e por quanto tempo em lugares diferentes.

Otimize a utilização das áreas de acesso
público, utilizando a flexibilidade do sistema para
alterar facilmente os planos de acesso.

Amplie a segurança do seu plano de acessos
para incluir facilmente até mesmo trabalhadores
móveis, sem sacrificar a produtividade.

Se surgir uma emergência, utilize a funcionalidade
de bloqueio para ajudar a trazer controlo à situação.

Proteger contra roubo de produtos farmacêuticos
ou objetos pessoais.

Utilize fechaduras para portas de tráfego
intenso que satisfaçam os requisitos
governamentais.

Proporcionar um ambiente limpo e asséptico
com acabamentos antimicrobiano BioCote©
baseado em tecnologia de íons de prata.

Estabeleça uma distribuição flexível e segura
dos direitos de acesso para áreas específicas.
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Heathrow Airport - London, UK

Juventus Stadium - Torino, Italy

TRANSPORTE

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

As soluções SALTO são usadas em todo o
mundo em aeroportos, estações de comboio,
metros e autocarros, centros de armazenamento
e distibuição e muitos mais, onde proporcionam
segurança, controlo de acessos e gestão de
passageiros e funcionários.

As soluções SALTO são usadas numa grande
variedade de instalações de lazer e entretenimento,
incluindo centros desportivos e estádios, piscinas,
health clubs, cinemas e teatros, museus, parques de
diversão, restaurantes e muito mais, onde oferecem
segurança, controlo de acessos e gestão de visitantes
e funcionários.

BENEFÍCIOS CHAVE
BENEFÍCIOS CHAVE
Estabeleça direitos de acesso que distingam
entre áreas públicas, semi-públicas e restritas
para edifícios e locais diversificados.

Integração do controlo de acessos com
máquinas de vendas automáticas, hotéis de
hospedagem e outros serviços com uma única
credencial.

Estabeleça direitos de acesso para diferentes
lugares, tais como áreas de trânsito, áreas de
estacionamento, áreas de manutenção, etc.

Otimize a utilização de instalações especiais,
alterando facilmente o plano de acessos,
facilitando assim a programação de conferências e
eventos especiais.

Forneça acesso, inclusive a instalações descentralizadas, com a mesma credencial utilizada no
local principal.

Solução confiável e avançada de controlo de
acessos desenvolvida para o uso em áreas de alto
tráfego, como entradas públicas principais e áreas
de armários.

Utilize uma solução confiável e intuitiva de
controlo de acessos desenvolvida para o uso
em áreas de alto tráfego como entradas públicas
principais, estacionamento e áreas de manutenção.

Ampla gama de credenciais de acesso
inteligentes para atender praticamente qualquer
tipo de necessidade, incluindo credenciais através
do smartphone e credenciais à prova de água.

Proteja contra alegações erradas entre os
funcionários e crie um ambiente de trabalho mais
positivo e seguro com um registo de dados.
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SALTO SPACE
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
CONTROLO DE ACESSOS PARA UMA GESTÃO DE EDIFÍCIOS MAIS
INTELIGENTE
A plaforma tecnológica de controlo de acessos SPACE da SALTO foi concebida para dar aos utilizadores finais
a máxima liberdade de escolha relativamente à disposição do sistema, tipo e número de pontos de acesso,
bem como ao nível de segurança. Além disso, a SALTO adapta-se às novas exigências e pode proporcionar
escalabilidade independemente da dimensão do projeto.
Tendo uma das mais amplas carteiras de produtos de controlo de acessos em todo o mundo, a SALTO SPACE
pode cumprir praticamente todas as exigências técnicas e funcionais. Assim, as soluções de controlo de acessos
da SALTO podem abranger quase todos os pontos de acesso de um edifício e o seu perímetro.

SVN

BLUEnet

JustIN MOBILE

STAND-ALONE NETWORK

WIRELESS NETWORK

ACESSO MÓVEL

Tecnologia inovaodora sem fios,
que permite a leitura, receção e
escrita de informações através dos
seus cartões inteligentes.

O sistema de controlo de acessos
está ligado em rede através de
Bluetooth RF e foi especialmente
concebido para portas onde
o controlo em tempo real é
necessário.
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A tencologia móvel torna fácil
e segura a incorporação de
smartphones como parte da sua
solução de controlo de acessos.

www.saltosystems.com

Key encoder
Ethernet / USB

ARQUITETURA DO SISTEMA:

SALTO DB

Portable programmer
for locks (PPD)
System management #1
Wireless
BLUEnet doors
Wired
online doors

Gateway

Control Unit #1

SVN-Flex

Node (1/7)

Reader #2
Wireless

Reader #1

Stand-alone
SVN doors

PROACCESS SPACE
SOFTWARE DE GESTÃO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Controle e proteja o plano de acessos do seu prédio para
todas as suas instalações diretamente na sua secretária. A
tecnologia de controlo de acessos via mobile e web da SALTO
facilita a gestão e configuração do plano de acessos do seu
edifício.

O software de gestão de controlo de acessos
ProAccess SPACE fornece uma interface de software
intuitiva centrada no utilizador que torna simples e
seguro incorporar o controlo de acessos para qualquer
tipo de edifício ou necessidade do utilizador. É um
software poderoso e flexível que permite a cada
operador do sistema configurar as suas próprias
preferências: capacidades e nível de segurança,
configurações de idioma e outros.

Concebido para ser fácil e intuitivo, permitindo aos administradores do sistema gerir portas e chaves de utilizadores em
apenas alguns passos simples e em tempo real.
Capacidades avançadas de controlo de acessos. Plataforma
tecnológica de controlo de acessos para dar aos utilizadores
a máxima liberdade de escolha em relação à disposição do
sistema, tipo e número de pontos de acesso, bem como o nível
de segurança.

A plataforma SPACE da SALTO oferece diversas formas
de integração com sistemas de terceiros. Isto inclui
interfaces e APIs para ligar a tecnologia de fechaduras
inteligentes SALTO à videovigilância, acesso a veículos,
biometria, controlo de horário, sistemas de controlo de
portas de emergência, alarme de intrusão e muito mais.

Seguro e inteligente. As tecnologias de acesso SVN dados-no-cartão, BLUEnet Wireless e JustIN Mobile são
incorporadas em todos os pontos de acesso ao redor do
edifício.
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SALTO SPACE

STAND-ALONE
NETWORK
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SALTO VIRTUAL NETWORK (SVN)
TECNOLOGIA DE DADOS-NO-CARTÃO
SISTEMA DE FECHO
STAND-ALONE

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Instalação económica, rápida e fácil para atualizar
as tradicionais fechaduras mecânicas com chave sem a
necessidade de substituir a porta e sem fios.

A rede SALTO VIRTUAL NETWORK (SVN) é um sistema
fácil de usar que integra todas as necessidades de
segurança física através de fechaduras inteligentes
stand-alone ligadas em rede e com funcionamento a
pilhas. A plataforma SVN fornece as informações mais
atualizadas de acesso do utilizador para praticamente
todas as portas de uma instalação.

Aumente a segurança para qualquer tipo de porta,
eliminando problemas de gestão de chaves e alterações de
autorização de utilizadores em tempo real a partir de qualquer
ponto de acesso.
Atualize e modifique os direitos de acesso do utilizador
a partir de qualquer ponto de acesso definido. Elimine a
necessidade dos utilizadores irem a portas específicas para
atualizar / revalidar a sua chave expirada ou alterar o seu plano
de acessos.

Esta tecnologia inovadora, sem fios, permite que os
escudos eletrónicos stand-alone leiam, armazenem
e escrevam informações através dos seus cartões
inteligentes. Estes dados são capturados a partir
da chave do utilizador em fechaduras / cilindros
eletrónicos sem fios ou pontos de acesso IP SVN online
localizados em pontos estratégicos do edifício.

Controle todos os pontos de acesso stand-alone
remotamente a partir de uma ou mais estações de trabalho.

A “atualização de pontos de acesso” descarrega e
revalida a informação do plano de acesso relacionado
com o utilizador que é depois utilizada para permitir ou
negar o acesso.

Manutenção fácil, aviso de bateria fraca enviado para a
manutenção.
Mais de 10 modos de abertura diferentes para responder às
suas necessidades.

Faça a gestão do controlo de acessos de todas as suas
instalações diretamente da sua secretária. Verifique o
estado da bateria (para otimizar a manutenção) e as
informações de eventos do utilizador em apenas alguns
passsos simples.

SEGURO
- Em caso de falha de energia, o sistema continua a funcionar
porque é um sistema de fecho eletrónico stand-alone.
- As aberturas de emergência podem ser feitas através do PPD.
- A comunicação entre a operadora, a rede física e a fechadura
eletrónica da porta está encriptada e segura.

COMO FUNCIONA

A chave do utilizador
transmite para a fechadura
eletrónica / leitor:
• Lista de cartões apagada
• Direitos de acesso do
utilizador
A fechadura eletrónica / leitor
transmite para a chave do
utilizador:

A chave do utilizador transmite para o sistema via SVN:

A fechadura eletrónica / leitor
transmite para o cartão / chave
do utilizador:

• Evento de acesso do utilizador
• Estado da bateria da porta
visitada
• Lista de cartões apagada
• Direitos de acesso do
utilizador

• Lista de cartões apagada
• Direitos de acesso do utilizador
atualizados
• Renovação da data de expiração

• Evento de acesso
• Estado da bateria
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Funções do
ProAccess SPACE:
• Adicionar ou excluir utilizadores
remotamente
• Perfis de utilizador facilmente atualizados
• Registo de eventos
• Relatório remoto do estado da bateria do
dispositivo
• Renovação da data de expiração

SALTO SPACE

BLUEnet
WIRELESS
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SALTO BLUEnet
TECNOLOGIA SEM FIOS E EM TEMPO REAL
GESTÃO FLEXÍVEL E SEGURA EM
TEMPO REAL

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
As fechaduras eletrónicas sem fios proporcionam um
melhor custo, conveniência e estética do que uma solução
com fios, alcançando os benefícios de sistemas com fios sem
o custo associado ao mesmo.

O sistema de rede sem fios SALTO BLUEnet, foi
desenvolvido para responder às mais altas exigências
relacionadas à segurança e facilidade. Este sistema
de controlo de acessos está ligado em rede através
de Bluetooth RF e foi especialmente concebido para
portas onde é necessário um controlo em tempo real.

Se a frequência de rádio for interrompida ou quebrar, o
sistema de acessos continuará a funcionar, pois a rede virtual
das fechaduras operadas por bateria permanece operacional
através do SALTO SVN.

A solução SALTO BLUEnet permite que as fechaduras
eletrónicas atualizem as chaves do utilizador e
proporcionem o controlo das portas em tempo real.
Isto melhora o desempenho e as capacidades da
SALTO Virtual Network.

Arquitetura de comunicação em rede sem fios: Uma
gateway pode comunicar com 7 nodes. Cada node pode operar
até 16 portas, com uma distância máxima de 16 metros entre a
fechadura e o node. Tudo isso usando um único endereço IP.

A SALTO fornece uma tecnologia de controlo de
acessos que permite que as fechaduras stand-alone
e sem fios SALTO BLUEnet, atualizem, armazenem e
enviem as últimas informações de acesso das chaves
inteligentes do utilizador em todo o edifício sem fios e
remotamente.

Projetado para uma fácil integração com sistemas de
controlo de acessos existentes, os Gateways SALTO
BLUEnet, nodes e repetidores conectam-se ao sistema usando
conectividade Ethernet.
CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES AVANÇADAS
- Segurança avançada com comunicações de criptografia.
- Escudos e cilindros recebem informações da lista negra e
remove chaves canceladas do sistema em tempo real.
- Recebe informações de registo em tempo real.
- Controlo de portas em tempo real: Isto inclui alarme de porta,
alarme de intrusão, fecho único e abertura remota da porta.
- O controlo da bateria em tempo real permite que a
manutenção visualize o estado de energia do escudo em tempo
real.

O sistema SALTO BLUEnet pode ser instalado como
um sistema independente ou pode complementar a
rede SVN da SALTO em áreas de um edifício onde o
controlo em tempo real é necessário.

COMO FUNCIONA

Funções do
ProAccess SPACE:

A gateway transmite para
o cilindro / escudo:

• Evento de acesso
• Cancelamento da chave
• Controlo das portas
• Mapeamento gráfico
• Estado da bateria
• Abertura remota de emergência
• Bloqueio em caso de situação de
emergência
• Modo de função de abertura

• Lista de cartões apagada
• Atualizações no escudo ou cilindro
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A fechadura eletrónica /
cilindro transmite para a
gateway:
• Evento de acesso
• Estado da bateria
• Alarme de intrusões

SALTO SPACE

REDE ONLINE
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SALTO VIRTUAL NETWORK (SVN)
TECNOLOGIA ONLINE
SISTEMA DE FECHO ONLINE

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Sistemas fiáveis e de alta qualidade: Atualize rapidamente as
permissões de acesso dos utilizadores e níveis de acesso com
com um simples clique.

A SALTO Virtual Network (SVN) é uma solução
de controlo de acessos baseada em IP de última
geração para aplicações que requerem altos níveis de
segurança.

Arquitetura concebida para se adaptar e crescer com as
suas necessidades: Controle qualquer tipo de aplicação de
contrução, desde uma só porta até centenas de portas, com
milhares de utilizadores.

A troca de informações através de uma chave
inteligente sem contacto do utilizador são seguras e
encriptadas. O SVN online é um sistema de dadosno-cartão baseado numa tecnologia patenteada de
leitura/escrita. No SVN, todas as informações de
acesso relacionadas ao utilizador são armazenadas
em credenciais de identificação que atuam como
portadoras. Os diretios de acesso são atualizados em
pontos de acesso online de IP por cabo.

Controle várias portas através de uma ligação Ethernet, opere
com ou até 4 controladores online auxiliares e até 10 pontos de
acesso com um único endereço IP.
Relatório de eventos: Registo de dados online e em tempo
real, monstrando quem está, onde e quando. Monitorize todos
os seus utilizadores, funcionários e movimentos de visitantes no
local, a partir do seu computador.

Funcionalidades online avançadas como a
monitorização do mapa gráfico do seu edifício,
integrações de leitores de IP (leitor de longa distância
para acesso de veículos, sistemas de alarme de
incêndio, leitores biométricos de controlo de acessos,
etc.), acionam um módulo de alarme de eventos para
ampliar ainda mais as capacidades avançadas do
sistema de controlo de acessos online da SALTO.

Ligue-se aos seus sistemas de segurança: Fácil de ampliar
a segurança para além do controlo das portas. Pode integrar
leitores biométricos ou de acesso de veículos, sistemas de
alarme de incêndio ou sistemas de segurança de terceiros
diretamente no seu sistema de controlo de acessos.
Os alertas por email e texto podem ser configurados para
alertá-lo se um evento específico tiver ocorrido.
Até 10 pontos de acesso

COMO FUNCIONA

Um único
endereço IP

CU Online

Leitores online

Elevadores

CU Auxiliar

Barreiras /
acesso de
veículos
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CU Auxiliar

Alame
de
incêndio

CU Auxiliar

Leitor integrado no
intercomunicador

CU Auxiliar

Torniquetes /
portões de
acesso

SALTO SPACE

JustIN
MOBILE

16

www.saltosystems.com

SALTO JustIN MOBILE
TECNOLOGIA DE ACESSO MÓVEL
SOLUÇÃO DE CONTROLO
DE ACESSOS COM BASE EM
DISPOSITIVOS MÓVEIS – BLE E
NFC

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

A tecnologia móvel JustIN da SALTO torna fácil e
seguro incorporar smartphones como parte da sua
solução de controlo de acessos. Utilizando a tecnologia
JustIN da SALTO, estas solução trazem de forma fácil
e flexível uma melhor segurança e usabilidade, tanto
para os utilizadores finais como para os gestores de
sistemas. Os utilizadores finais ganham conveniência
e produtividade sem sacrificar a segurança, enquanto
que os gerentes de estabelecimentos distinguem as
suas propriedades com soluções económicas que os
clientes realmente valorizam.

FÁCIL DE USAR
- O utilizador final decide como quer receber uma chave: com a
JustIN Mobile ou com uma credencial física.
- Amplie o acesso ou altere os direitos de acesso de forma
instantânea e remota.
- Funciona com um smartphone iOS ou Android.
- A aplicação JustIN Mobile permite que um utilizador final
receba a sua chave online.

Use o telemóvel como uma chave da porta. Sistemas de
controlo de acessos compatíveis com as tecnologias NFC, BLE
e RFID ID.

SEGURO
- Tecnologia de autenticação de smartphones para verificação
de identidade do utilizador: PIN / Impressão digital
- Encriptação AES 128 bit e procedimento de abertura segura
com chave recebida codificada com segurança usando SSL.
- Atualizações ou cancelamentos instantâneos de chaves.
- Alterações de direitos de acesso em tempo real, registo de
dados e lista negra de chaves perdidas.
- Para um nível de segurança mais elevado, nenhuma
informação é armazenada na cloud da SALTO JustIN.
SDK
iOS and Android software development kit (SDK) para o
desenvolvimento de aplicações para a tecnologia de acesso
JustIN Mobile, de forma a tornar mais fácil e seguro incorporar
smartphones como parte da sua solução de controlo de
acessos.

COMO FUNCIONA

Funções do
ProAccess SPACE:

OTA:

JustIN Mobile App:

Fechadura eletrónica /
cilindro stand-alone por
BLE & NFC:

Novos direitos de acesso
dados pelo administrador
do sistema.

Os utilizadores
recebem as suas
chaves OTA (Over the
Air), a qualquer hora
e em qualquer lugar
num smartphone
registado e verificado.

Os utilizadores usam os
seus smartphones para
selecionar e abrir a porta.
Toda a transmissão de
dados e a própria chave
móvel são codificadas
e protegidas contra
clonagem.

A aplicação envia um registo
de movimentos da fechadura e
o estado da bateria baixa para
operações de manutenção
necessárias.
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PLATAFORMA DE FECHO
ELETRÓNICO
FECHADURAS INTELIGENTES CONCEBIDAS PARA SEREM SEGURAS
A SALTO proporciona uma plataforma de fecho eletrónico fácil de usar e que integra todas as suas necessidades
de segurança física através de fechaduras inteligentes por wireless e com bateria, fornecendo todas as
informações mais recentes de acesso dos utilizadores de praticamente todas as portas das suas instalações.
A SALTO oferece uma ampla gama de equipamentos, possibilitando o acesso inteligente a qualquer porta.
Desenvolvida para cobrir todo o tipo de pontos de acesso com as mais recentes tecnologias e para proteger
contra ataques avançados, a plataforma de fecho eletrónico incorpora as mais recentes práticas de segurança e
líderes do setor, incluindo criptografia avançada para fornecer aos utilizadores uma experiência móvel segura e
sem chave.

ESCUDOS
ELETRÓNICOS

CILINDROS
ELETRÓNICOS

LEITORES E
CONTROLADORES

Com uma grande
variedade de modelos,
os escudos eletrónicos
cabem praticamente em
qualquer porta. Também
podem ser adequados
para o uso em portas
corta-fogo e saídas de
emergência.

Ampla gama de cilindros
eletrónicos e perfis
compactos desenvolvidos
para portas onde a
instalação de um escudo
eletrónico não é possível
ou necessária.

Uma gama completa de
leitores e controladores
facilita a expansão dos
benefícios dos controlos
de acesso da SALTO
para todas as portas,
fornecendo às suas
instalações uma completa
solução de segurança.
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COMPATIBILIDADE DA PORTA E
NORMAS
Totalmente sem fios e compatível com
a maioria das fechaduras europeias,
escandinavas, americanas e tubulares.

DESENHADA PARA COBRIR TODOS OS
PONTOS DE ACESSO
Ampla gama de fechaduras eletrónicas,
cilindros e leitores para cobrir todas as
necessidades de qualquer tipo de edifício.

FÁCIL DE INSTALAR
Desenvolvida para ser instalada em
portas com fechaduras existentes, sem
necessidade de modificações ou instalação
de fios elétricos.

ACESSO MÓVEL SEGURO
Completa plataforma de fecho eletrónico
compatível com dispositivos móveis que
possibilita uma fácil e segura incorporação
de smartphones como parte da sua solução
de controlo de acessos.

NORMAS DE SEGURANÇA E
CERTIFICAÇÃO
Os padrões de segurança do setor
garantem a qualidade e a durabilidade
das fechaduras com extensos testes e
certificados.
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XS4 ONE | EX7XX

XS4 ONE - DIN | EX7XX

XS4 MINI | EX150

A SALTO XS4 One é a evolução do modelo
Original com um leitor incorporado,
totalmente novo e disponível em duas cores.
Esta versão é compatível com a maioria das
fechaduras e cilindros de encaixe europeus.

O escudo SALTO XS4 One versão DIN foi
especialmente concebido para cumprir os
requisitos das normas DIN18250 e 18251,
preparadas para as fechaduras de encaixe
DIN 18250.

O XS4 Mini para fechaduras Europeias DIN
foi projetado com os requisitos da norma
DIN 18251 preparada para as fechaduras
DIN 18250 e é compatível com as instruções
de fixação da norma DIN 18251.
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SALTO XS4
FECHADURAS ELETRÓNICAS
DESENHADAS PARA RESPONDER
ÀS NECESSIDAES DO SEU
EDIFÍCIO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Com uma grande variedade de modelos, os escudos
eletrónicos XS4 combinam design atraente e
sofisticação com força e tecnologia inteligente para o
seu edifício. Aplicável a portas já existentes, tornando
simples e rápida a atualização do tradicional conjunto
de puxadores sem ter de substituir ou furar a porta.

Tecnologias centrais avançadas: SALTO SVN, BLUEnet e
JustIN Mobile.

Fácil de instalar e atualizar um novo escudo SALTO XS4. É
rápido e simples.

Funciona com todos os cartões/chaves inteligentes com a
tecnologia RFID.
A comunicação entre o cartão inteligente, a rede física e a
fechadura eletrónica é encriptada e protegida.

São todas totalmente sem fios e ligadas em rede
através da SALTO Virtual Network (SVN) e BLUEnet
Wireless para controlo de acessos em tempo real e
compatível com acesso móvel. Compatível com a
maioria das fechaduras e trincos tubulares Europeus,
Escandinavos e ANSI.

Funciona a pilhas. A informação do estado da bateria baixa é
obtida a partir de cartões/chaves dos utilizadores (SVN) ou da
rede sem fios (BLUEnet).
Modelos disponíveis tanto para uso no interior como no
exterior. Os modelos para uso exterior têm a classificação IP55
para suportar os elementos.

Proteção de alta segurança através de placas
anti-ferrugem de alta resistência, temperadas para
proteger a instalação elétrica e a área de leitura. É
fornecida uma proteção adicional a partir de eixos
temperados e bolas de aço flutuantes na área do
puxador.

Ampla gama de acabamentos e cores de leitura: aço
inoxidável acetinado, aço inoxidável polido, latão antigo, latão
acetinado (PVD), latão polido (PVD) e preto. Disponível com
revestimento antimicrobiano BioCote®.

XS4 ORIGINAL | EX4XX

XS4 ORIGINAL - TECLADO | EX6XXK

XS4 PARA PORTA DE VÍDRO| EX6XXGD

A SALTO XS4 Original de corpo estreito foi
especialmente concebida para se adaptar
à maioria das portas de perfil Euro, até
mesmo portas de perfil estreito. Esta
versão também funciona com a maioria das
fechaduras e cilindros de encaixe europeus.

A fechadura eletrónica SALTO XS4 Original
com teclado aumenta a segurança e
controlo, uma vez que oferece a escolha de
três formas de autenticação para garantir o
acesso.

A fechadura de porta de vídro XS4 DIN foi
especialmente concebida para ser utilizada
com portas de vidro padrão DIN 18101. O
seu corpo em aço é elegante e moderno e a
sua construção única “corpo em sanduíche”
facilita a sua instalação, sem necessidade
de substituir a porta.
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ÆLEMENT
FECHADURAS-DESIGN
DESENHADA PARA RESPONDER E
SUPERAR TODAS AS EXIGÊNCIAS
DO SEU PROJETO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Grande variedade de acabamentos e modelos de
puxadores disponíveis. Design de puxadores e rosetas
funcionais e elegantes adequados para a utilização em qualquer
tipo de porta.

O Ælement é uma fechadura RFID sem fios que lhe
permite integrar todas as suas necessidades de
segurança física num sistema elegante e eficiente em
termos energéticos, combinando assim tecnologia e
design.

Tecnologias centrais avançadas: SALTO SVN, BLUEnet e
JustIN Mobile.
A comunicação entre o cartão inteligente, a rede física e a
fechadura eletrónica é encriptada e protegida.

O design minimalista do leitor, disponível em dois belos
acabamentos que funcionam para qualquer ambiente
arquitetónico, parece chique e descreto em qualquer
porta.

Funciona a pilhas. A informação do estado da bateria baixa é
obtida a partir de cartões/chaves dos utilizadores (SVN) ou da
rede sem fios (BLUEnet).

Ælement oferece uma ampla escolha de puxadores
e rosetas funcionais e elegantes adequadas para o
uso em qualquer tipo de porta. Estão disponíveis
várias opções de acabamento para permitir um estilo
contemporâneo ou clássico e complementar na
perfeição de qualquer desenho e decoração.

Fechaduras compatíveis com as normas DIN e ANSI.
Opção de função de privacidade da porta através do botão
de privacidade ou bloqueio mecânico no interior (para a
indústria hoteleira).

E para ir mais longe no design, o Ælement pode ser
combinado com os puxadores Colombo. Colombo by
SALTO é a escolha perfeita quando é necessário um
estilo com um design distinto.

ÆLEMENT FUSION | AFX

ÆLEMENT | AEX

Fechadura eletrónica com um leitor elegante
acentuado por um anel de luz interativo,
proporcionando um design minimalista
que combina com qualquer decoração do
hotel. AElement Fusion elimina o hardware
da fechadura na porta ao embutir todos os
componentes eletrónicos dentro da porta,
tornando a segurança praticamente invisível.

Fechadura de hotel com tecnologia de
proximidade que permite a integração de
todas as necessidades físicas de segurança
dos seus quartos com um sistema elegante,
eficiente, fiável e sem fios. O design
minimalista do seu leitor RFID complementa
qualquer porta e pode ser combinado com
uma ampla gama de puxadores.
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CILINDRO SALTO NEO | NXE
O Cilindro Neo da SALTO oferece um valor
muito além da segurança. Claro que a
atualização de uma porta mecânica para um
controlo de acessos eletrónico aumenta a
segurança, mas o Cilindro Neo proporciona
um maior e melhor controlo da porta.

SALTO Neo EU perfil meio cilindro.

Oferece aos utilizadores finais acesso móvel
sem chave a qualquer ponto de acesso,
assim como acesso a registo de eventos,
relatórios, alertas e atualização dos direitos
de acesso dos utilizadores com a mais
recente tenologia de controlo de acesso
SVN-Flex.

SALTO Neo EU perfil com puxador mecânio interior.
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SALTO NEO
CILINDROS ELETRÓNICOS
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

CONCEBIDO PARA QUALQUER
TIPO DE PORTA STANDARD

Instalação simples e adaptável com qualquer modelo anterior
de cilindro mecânico. Não requer cablagem nem trabalhos de
perfuração.

O compacto Cilindro Neo da SALTO foi concebido para
portas onde não é possível ou necessário montar um
escudo eletrónico, podendo ser instalado em portas
standard, racks de servidores, portões, armários,
interruptores elétricos, portas de correr e muito mais.
Está disponível numa vasta gama de modelos para
se adequar a quase todos os tipos de portas em todo
o mundo - desde a Europa à Escandinávia, Ásia à
Américas, e Astrália.

Ampla gama de modelos: cilindro de perfil Europeu, perfil oval
do Reino Unido, perfil de cilindro Suiço, cilindro exterior RIM,
perfil de cilindro Escandinavo, etc.
Tecnologias centrais avançadas: SALTO SVN, BLUEnet e
JustIN Mobile.
Tecnologia fácil de utilizar e altamente segura que
proporciona acesso instantâneo e fiável para qualquer porta.
Combina as vantagens das tecnologias RFID, BLE (Bluetooth
Low Energy) e NFC.

A tecnologia do Cilindro Neo da SALTO permite-nos
introduzir clientes, operadores de sistema e instaladores
a novas experiências e ligar ao acesso sem chave. O
Cilindro Neo tem mais funcionalidades e capacidades
de desempenho, permitindo às empresas ligarem-se à
sua rede nas instalações através da tecnologia SVN ou à
cloud com a plataforma SALTO KS.

A comunicação entre o cartão inteligente, a rede física e a
fechadura eletrónica é encriptada e protegida.
Cilindros operados a pilhas. Testados até 110.000 operações
com um conjunto de baterias padrão ( 4 x LR1 ). A informação
do estado das baterias é obtida a partir dos cartões-chave dos
utilizadores (SVN) ou via wireless (BLUEnet).
Modelos disponíveis tanto para uso no interior como no
exterior. Os modelos para uso exterior são IP66 para suportar
elementos como a água e poeira.

Para qualquer edifício, funções ou modelo, a SALTO
oferece o cilindro eletrónico perfeito para qualquer
porta. O Cilindro Neo fornece uma plataforma de
fecho eletrónico fácil de usar e que integra todas as
necessidades de segurança física através de cilindros
inteligentes, sem fios e operados a pilhas, dando aos
operadores do sistema toda a informação de acesso do
utilizador.

Ampla gama de acabamentos e cores de leitura: aço
inoxidável acetinado, aço inoxidável polido, latão antigo, latão
acetinado (PVD), latão polido (PVD) e preto. Disponível com
revestimento antimicrobiano BioCote®.

SALTO NEO RACKS SERVIDORES | NXE9

SALTO NEO ARMÁRIOS | NXCL

O Neo meio cilindro foi especialmente
desenhado para caber na maioria das
racks de servidores. Ideal para o uso
em aplicações onde o controlo do
funcionamento da rack é necessário,
aumentando o controlo e a segurança.

O cilindro eletrónico Neo para armários foi
especialmente concebido para se adaptar
à maioria dos armários equipados com um
mecanisco de fecho comum neste tipo de
aplicações.
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LEITOR MURAL SALTO | WRDBEXK

LEITOR MULLION SALTO | WRDB0MX

LEITOR MODULAR SALTO | WRMXXXX

O Leitor Mural da SALTO incorpora um
design padrão de última geração. O leitor
com teclado opcional permite o uso de
código PIN.

O Leitor Mural Mullion da SALTO para
montagem embutida foi especialmente
concebido para caber em elevadores,
portas de correr ou portões elétricos que
tenham uma estrutura de perfil estreito
e onde não haja espaço suficiente para
instalar um leitor mural standard.

O Leitor Modular da SALTO oferece às suas
instalações uma solução de segurança
completa para qualquer tipo de instalação,
mesmo em ambientes adversos e severos,
graças à capacidade de instalar em
combinação com a armação antivandálica.
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LEITORES MURAIS E
CONTROLADORES SALTO
SISTEMA DE CONTROLO DE
ACESSOS ONLINE DE ÚLTIMA
GERAÇÃO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

A SALTO oferece uma ampla gama de leitores murais
que, em combinação com os controladores de
portas SALTO, permitem a expansão dos benefícios
do controlo de acessos SALTO para portas onde
não é possível instalar uma fechadura eletrónica
stand-alone, ou seja, barreiras, elevadores, portas de
correr ou portões eletrónicos, onde o controlo deve
ser impulsionado pelo controlo de acessos online em
tempo real.

Design moderno com sinalização LED, inclui a mais recente
eletrónica e é completamente selado para o uso pesado no
exterior.

Os controladores de portas SALTO têm avanços
tecnológicos substanciais e podem ser configurados
como 2 portas diferentes ou um leitor de entrada e
saída que permite a gestão até 10 portas a partir de um
endereço IP.

Tecnologias centrais avançadas: SALTO SVN, BLUEnet e
JustIN Mobile.

Todos os controladores de portas permitem a
integração do controlo de acessos SALTO com
sistemas de gestão de edifícios, como por exemplo,
acionar elevadores ou caixas de correio.

A comunicação entre o cartão inteligente, a rede física e a
fechadura eletrónica é encriptada e protegida.

Desenhado para caber em caixas elétricas standards,
tornando a instalação rápida e fácil.

Vasta gama de acessórios, como por exemplo, bases
especiais para montagem embutida, caixa externa em aço
inoxidável para uso em condições climáticas adversas ou
pedestal elegante para locais onde os leitores e controladores
normalmente não podem ser instalados.

Funciona com todos os cartões/chaves inteligentes com a
tecnologia RFID.

Para uso no exterior – IP66. O leitor está alojado numa segura
caixa eletrónica de duas peças, à prova de intempéries.
Ampla gama de acabamentos e cores do leitor:
Acabamentos em preto, branco e prateado; forma cónica ou
quadrada com cantos arredondados.

LEITOR DE EMBUTIR SALTO | WRDXP

LEITOR DE LONGA DISTÂNCIA | WRLUD

UNIDADE DE CONTROLO SALTO | CU42XX

Concebido para ser integrado atrás de
painéis de elevadores, intercomunicadores
de portas, interruptores elétricos ou
torniquetes e portões. Estes modelos
necessitam de uma janela próxima, que é
necessária para o funcionamento da antena
de leitura.

Solução rápida e confiável de identificação
de longo alcance que identifica
automaticamente o fluxo do utilizador em
qualquer condição meteorológica sem ter
que apresentar o cartão no leitor. Adequado
para estacionamentos e controlo de
acessos de veículos de livre trânsito.

A unidade de controlo da SALTO facilita
ainda mais o controlo de acessos às suas
instalações, graças à capacidade de
controlar e gerir várias portas através de
uma ligação Ethernet e um endereço IP.

27

SALTO SYSTEMS SPACE PLATFORM

28

www.saltosystems.com

FECHADURA XS4
PARA CACIFO
FECHADURA INTELIGENTE
DESENHADA PARA CACIFOS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Instalação simples e possível em muitos tipos de portas
pequenas e finas. A fechadura é adaptável à espessura das
portas do cacifo no local.

A fechadura eletrónica XS4 oferece proteção contra
roubo a uma vasta gama de cacifos, armários, vitrines,
caixas, etc. integrando-as na solução de acesso
eletrónico sem fios da SALTO.

Tecnologias centrais avançadas: SALTO SVN, BLUEnet e
JustIN Mobile.

A sua nova eletrónica permite estender eficazmente o
controlo de acessos a cacifos e armários em tempo
real, online e móvel, permitindo também a utilização
da tecnologia JustIN Mobile e da tecnologia online
SALTO BLUEnet através do mesmo hardware.

A comunicação entre o cartão inteligente, a rede física e a
fechadura eletrónica é encriptada e protegida.
Fechaduras para cacifos operadas por pilhas. A
informação sobre o estado da bateria baixa é obtida a partir de
cartões-chave dos utilizadores (SVN) ou via wireless (BLUEnet).

A solução para cacifos da SALTO XS4 apresenta um
design ergonómico e uma pega de fecho rotativa que
facilita a utilização, mesmo com as mãos molhadas. A
sua contrução durável torna-os altamente resistentes
a produtos químicos, radiação UV e desgaste físico,
garantindo sempre um aspeto duradouro e inteligente.

O indicador vermelho/verde indica a disponibilidade do
cacifo.
MODOS DE ABERTURA:
— Atribuição fixa de cacifos: Um cartão de identificação de
utilizador específico opera uma fechadura de cacifo especifíca.
— Atribuição livre de cacifo: Qualquer cartão de identificação
de utilizador assume o controlo.
— Opção familiar: Vários cartões de identificação de utilizador
para operar numa única fechadura de cacifo.

A bateria, os componentes eletrónicos e o mecanismo
de fecho estão localizados no interior da porta, a salvo
de potenciais atos de vandalismo ou sabotagem.

FECHADURA XS4 PARA CACIFOS | LX0
Concebido para trazer todas as vantagens
de um controlo de acesso eletrónico para
cacifos e armários. Perfeito para controlar o
acesso a cacifos, armários, caixas e vitrines,
onde o controlo de acessos e registo de
movimentos são necessários.
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SISTEMA DE FECHO
INTELIGENTE CONFIÁVEL
A SALTO oferece uma vasta gama de
fechaduras mecânicas para garantir que a
porta esteja trancada corretamente. Quer
necessite de fechaduras ANSI, fechaduras
Euro DIN para portas de madeira ou
perfis estreitos, fechaduras escandinavas,
fechaduras cilíndricas ou fechaduras
automáticas com funções de privacidade
e antipânico, a SALTO tem o sistema de
fechadura que necessita.

FECHADURA MECÂNICA EURO DIN | LE7S

FECHADURA MECÂNICA ANSI | LA1T

Fechadura mecânica DIN que oferece uma
vasta gama de possibilidades de operação
e funcionamento, de forma a melhorar o
controlo de acessos com uma solução de
fecho fiável. Inclui detetores eletrónicos
integrados.

Concebida especialmente para portas
que necessitam de uma fechadura ANSI
A 156.13 Grau 1 e de uma função de
privacidade para fins de hospitality. Inclui
detetores eletrónicos integrados.

Uma gama completa de fechaduras de
encaixe permite a instalação de escudos
e cilindros eletrónicos SALTO sem
comprometer a segurança.
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SOLUÇÕES AVANÇADAS DE BARRAS
ANTIPÂNICO E FECHADURAS MECÂNICAS
TECNOLOGIA COMPROVADA SEM
COMPROMETER A SEGURANÇA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Concebida para ser compatível com a maioria das portas de
saída de emergência standards no mercado.

As soluções de barras antipânico da SALTO permitem
que as portas de saída de emergência equipadas com
barras antipânico sejam controladas com um sistema
inovador de fecho eletrónico stand-alone.

As saidas de emergência existentes podem ser atualizadas
com a instalação de um sistema de controlo de acessos
eletrónico stand-alone.

As fechaduras eletrónicas stand-alone da SALTO
podem ser instaladas em combinação com kits
de adaptadores em mais de 60 barras antipânico
convencionais disponíveis no mercado.

Sistema composto por um meio escudo, um Kit de Barra
Antipânico (KPB) e a Barra Antipânico (também pode ser uma já
existente).
Tecnologias centrais avançadas: SALTO SVN, BLUEnet e
JustIN Mobile.
A comunicação entre o cartão inteligente, a rede física e a
fechadura eletrónica é encriptada e protegida.
Funciona com todos os cartões/chaves inteligentes com a
tecnologia RFID.
Funciona a pilhas. A informação do estado da bateria baixa é
obtida a partir de cartões/chaves dos utilizadores (SVN) ou da
rede sem fios (BLUEnet).

XS4 BARRA ANTIPÂNICO | PBEXX00

XS4 BARRA ANTIPÂNICO - BARRA DE
EMPURRAR | PBF110

XS4 BARRA ANTIPÂNICO - KIT DE
ADAPTAÇÃO | KPBXX

A SALTO XS4 PBE900 combina os mais
elevados padrões de segurança com a
facilidade de utilização. O seu design
moderno e estético torna-a a escolha
perfeita para complementar qualquer estilo
arquitetónico.

A barra antipânico SALTO XS4 PBF110 é o
mais alto equipamento para portas de saída
de emergência, com características de
desempenho e segurança melhoradas. Os
equipamentos XS4 PBF110 da SALTO está
listado na UL, e são certificados de acordo
com a ANSI A156.3, 2001, Grau 1.

A XS4 KPBs (Kit Barra Antipânico) da
SALTO torna possível encaixar escudos
eletrónicos stand-alone em combinação
com as barras antipânico existentes.
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CODIFICADOR DE CARTÕES | ECX0

PROGRAMADOR PORTÁTIL | PPDX00

CARTÕES INTELIGENTES | CREDENTIALS

Dispositivo compacto para gerir a criação
de chaves de utilizador, gestão de visitantes
e armazenamento de dados no PPD a partir
de uma única ferramenta de gestão segura,
inteligente e contactless que permite a
leitura, codificação e atualizações de
cartões.

O programador portátil da SALTO (PPD)
é o mensageiro entre o computador e as
fechaduras, tais como os escudos ou os
cilindros. É utilizado pelo administrador do
sistema.

Cartões RFID inteligentes e reutilizáveis
para controlo de acessos. Proporciona
níveis de segurança mais elevados do que
a tradicional chave mecânica e podem
ser implementadas aplicações adiconais
na mesma credencial de identificação do
utilizador.
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PROACCESS SPACE
SOFTWARE DE GESTÃO
SOFTWARE DE CONTROLO DE
ACESSOS PODEROSO E FLEXÍVEL

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Software 100% baseado na web que facilita a configuração,
o uso rotineiro e a monotorização, bem como qualquer
atualização e alteração dos direitos de acesso.

O software ProAccess SPACE é uma poderosa
ferramenta de gestão de controlo de acessos baseada
na web que permite aos utilizadores programar fusos
horários de acesso, gerir diferentes calendários e
visualizar registos de cada porta.

Processo de instalação fácil que inclui SQL. Base de dados
protegida por autenticação SQL ou por autenticação do
Windows.

O ProAcess SPACE, reúne um nível superior de
flexibilidade e funcionalidade com uma interface
fácil de usar que permite uma gestão simples das
instalações com controlo de acessos SALTO.

A interface com vários idiomas e totalmente configurável
facilita o ajuste da interface às necessidades especifícas e ao
nível de segurança de cada operador.
Pode ser gerido simultaneamente a partir de diferentes
estações de trabalho sem riscos de corrupção da base de
dados.
Possibilidade de multi-display usando diferentes web
screens.

GESTÃO DE VISITANTES:

FUNÇÕES E LOCALIZAÇÕES MATRIX:

Emitir cartões de visita por alguns minutos, algumas
horas ou alguns dias, e tudo isso com uma data de
cancelamento integrada que irá desativar a credencial
automaticamente. Sistema de check-in e check-out
flexível e seguro, recolha e registo dos dados dos
visitantes.

A combinação de utilizadores, das portas e das
diferentes funções pode causar problemas ocasionais
no fornecimento de chaves durante a construção do
plano de acesso. A função Matrix simplifica e agiliza
a ligação entre os utilizadores e as portas, tornando o
planeamento de acessos simples e direto.

PARTIÇÕES:

MONITORIZAÇÃO ONLINE:

O operador do departamento permite que as
propriedades sejam administradas de forma
independente, mas mantendo privilégios de acesso
compartilhado. Os edifícios individuais podem ser
geridos pelos seus próprios gestores, controlando os
direitos de acesso dos utilizadores.

Monitorização de eventos online através de web
browser, permite a visibilidade em tempo real de todos
os eventos em portas online, mostrando quem acedeu
a que porta e quando, se uma porta foi deixada aberta,
intrusões, etc. Controlo total, tudo em tempo real.

MODULO DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS:
Controle ações específicas de eventos e alarmes. O
assistente intuito permite a programação de qualquer
evento ou alarme através das entradas CU42xxx para
realizar automaticamente ações definidas, como a
ativação de gravação CCTV, envio de notificações de
alerta por email, ativação de bloqueio, etc.
BLOQUEIO / ABERTURA DE EMERGÊNCIA:

COMPLEMENTOS HOSPITALITY:

O sistema de porta automática permite aos operadores
do sistema fazer um bloqueio ou abertura de
emergência da popriedade em caso de um incidente de
segurança.

Complementos específicos que permite aos clientes do
hotel controlar facilmente todas as suas necessidades
de acesso e gestão de hóspedes com um sistema fácil
de usar.
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CONSTRUA A SUA PRÓPRIA
PORTA
PERSONALIZE A SUA FECHADURA ELETRÓNICA
DE PORTA DE HOTEL
Selecione um modelo de fechadura eletrónica de hotel, tipo de porta e
personalize a sua fechadura de porta SALTO com uma variedade de cores,
acabamentos e opções de puxadores.

A SALTO Hospitality
continua a inovar, lançando
uma ferramenta única para
o setor hoteleiro.

Esta ferramenta inovadora permitirá uma visualização e personalização
completa das soluções de fecho escolhidas pelo utilizador. Ao aceder à
página web, o utilizador pode selecionar o modelo de fechadura de porta
para configurar e criar a sua porta, podendo personalizar tudo. Selecione
um modelo, tipo de porta e personalize a sua fechadura de porta SALTO
com uma ampla gama de cores, acabamentos e puxadores. Esta ferramenta
inteligente ajudará os visitantes a ter uma ideia da aparência e toque das
soluções e como se enquadram em diferentes tipos de portas com diferentes
acabamentos e selecionando diferentes designs e modelos de fechadura.

https://mylock.saltosystems.com
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ESCOLHA O SEU MODELO DE
FECHADURA ELETRÓNICA DE
HOTEL:

ESCOLHA O SEU TIPO DE PORTA
E SELECIONE O DESIGN DO
PUXADOR:

Escolha o seu modelo favorito de fechadura eletrónica
de hotel (normas ANSI, Euro e escandinávia), para criar
a sua porta personalizada.

Escolha um tipo de porta, acabamento, design de
puxador e acabamento da fechadura que combinam
com a sua porta.

DESCARREGUE E GUARDE AS
SUAS DEFINIÇÕES:

CONTACTE-NOS:
Envie-nos a sua seleção, esclareça alguma dúvida ou
apenas contacte-nos para uma demonstração.

Assim que a confguração da porta esteja concluída,
pode guardar e compará-la a outras confgurações
anteriores de modelos de fechadura de porta ou
gravá-la em formato PDF.
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SALTO Systems, Slovenia
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email: info.si@saltosystems.com
www.saltosystems.com
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email: info.hk@saltosystems.com
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SALTO Systems, Australia
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SALTO Systems, Vietnam
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email: info.au@saltosystems.com
www.saltosystems.com.au
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SALTO Systems, South Africa
Johannesburg, South Africa
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Tel: +27 (80) 87 701 5858
email: info.za@saltosystems.com
www.saltosystems.com
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SALTO Systems, India
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Tel.: +47 63 95 40 20
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www.saltosystems.no
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