A SOLID INVENT

CONHEÇA A SOLUÇÃO

A Solid Invent oferece um sistema
completo para o controle de acesso
de veículos e pessoas.
Fácil de usar e com um ótimo nível de
personalização, nosso sistema garante
a melhor adaptação aos seus projetos.
API Integração

Servidor Biométrico

Módulo 462

Catraca Pedestal EVO

EVO Bio

EVO Mult

EVO Multplus

EVO Prox

EVO Touch

EVO Scan

Totem de Auto
Atendimento EVO

Chaveiro Proximidade

Totem Veicular EVO

MERCADOS ATENDIDOS
TORRES COMERCIAIS
Principais problemas

UNIVERSIDADES
Como solucionamos

No acesso de funcionários

Falta de gestão de visitantes

No controle de acesso
de visitantes

No controle de acesso
de visitantes

Controle de vagas de alunos

No controle de acesso
de veículos

No controle de acesso
de veículos

Controle de refeitório

Controlando e liberando
relatório de acesso

Na automação

Falta de controle no
acesso de funcionários

No controle de acesso
de funcionários

Falta de gestão de visitantes

EMPRESAS

COLÉGIOS

Principais problemas

Como solucionamos

Falta de controle no
acesso de funcionários

No controle de acesso
de funcionários

Falta de gestão de visitantes

No controle de acesso
de visitantes

Falta de controle de
documentos de terceiros
Falta de gestão de
prestadores de serviços

Como solucionamos
Controlando e liberando
relatório de acesso

Falta de controle em situações
de emergência

Sinalização de emergência

Controlando a documentação
junto com o acesso

Falta de controle no
acesso de funcionários

No acesso de funcionários

No controle de acesso
a áreas comuns

Falta de gestão de visitantes

No controle de acesso
de visitantes

CENTROS LOGÍSTICOS
Como solucionamos

Principais problemas

Como solucionamos

Falta de controle de
documentos de terceiros

Controlando a documentação
junto com o acesso

Falta de gestão de
prestadores de serviços

Acesso a áreas comuns

No controle de acesso
de visitantes

Falta de controle no
acesso de funcionários

No controle de acesso de
veículos

No controle de acesso de
moradores com seus veículos

Falta de gestão de visitantes

No controle de acesso
de prestadores de serviços

Diﬁculdade de acesso
ao condomínio

Acesso a áreas comuns

Registro manual de
ocorrências

No controle de acesso
de moradores pedestres

Falta de gestão de visitantes

Ocupação indevida de vagas

CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS
Principais problemas

Principais problemas
Controle de refeitório

CONDOMÍNIOS VERTICAIS
Principais problemas

Como solucionamos

Falta de controle no
acesso de funcionários

Falta de automação

Falta de controle nas vagas

Principais problemas

HOSPITAIS
Como solucionamos

Falta de gestão de
prestadores de serviços

No controle de acesso de
moradores com seus veículos

Registro manual de
ocorrências

Principais problemas

Como solucionamos

Falta de controle no
acesso de funcionários

Gestão de funcionários,
pacientes e visitantes

No controle de acesso de
moradores

Controle de ambientes

Limite de visitantes por quarto

Falta de gestão de visitantes

No controle de acesso
de prestadores de serviços

Falta de controle em situações
de emergência

Sinalização de emergência

Diﬁculdade de acesso
ao condomínio

Comunicação do morador
com a portaria

Controle de refeitório

Controlando e liberando
relatório de acesso

Múltiplos computadores têm acesso a todas as funcionalidades
do sistema.

Eventos de acesso são apresentados ao operador para
acompanhamento.

Registra o acesso de uma pessoa ou veículo já cadastrado no
sistema e não apenas um evento de abertura de um Ponto de
Acesso. Utilizado, por exemplo, em casos de esquecimento de
cartões.

Visitantes podem ser agendados pelos operadores através de
ferramenta específica, informando Nome do Visitado, Local da
Visita, data/hora prevista e nome do Visitante.

Controle de Acesso por Tag, Cartão, Chaveiro, Senha, Código de
Barras, Biometria, QR Code e Controle Remoto.
Cadastro de Senha e Digital de Pânico.

Cadastro de Veículos com Marca, Modelo, Placa, Cor, Fotografias,
etc. Cadastro de Pessoas com Nome, Fotografias, Telefones, etc.

.

Status de Pessoas e Veículos, divididos por grupos e sub-grupos.

Permite aos operadores registrarem mensagens aos usuários,
que serão exibidas nos Eventos de Acesso e enviadas via
E-mail ou SMS.

Permite aos operadores registrarem ocorrências, notificando os
responsáveis (Gerente de TI, Síndico, etc.) por E-mail ou SMS.

Registro de Visitantes

Ferramenta para registro rápido de Visitantes, com recursos como
Visita Multilocal, Visitantes Agendados, Automação, etc.

Registros completos dos acessos de pessoas, veículos e
operadores, entre outros.

Permite que só entre quem está fora e saia quem está dentro.
Permite também a adição de um tempo de espera neste processo
(antipassback). Recurso amplamente utilizado em Catracas.

Multi-check

Eventos de Acesso podem ser validados pelo usuário ou por
operadores, através do teclado de um equipamento, da
identificação de um operador ou através do software.

Módulos Adicionais
Módulo CFTV
Integra nativamente câmeras IP e permite o vínculo de uma
Câmera com Pontos de Acesso, possibilitando assim:
• Vídeo em tempo real na Tela de Visualização.
• Vídeo do evento no momento do acesso.

Módulo Automação
Eventos de acesso e sinais externos são utilizados para criação
de regras que enviam E-mails e SMS, acionam Relés e exibem
imagens de Câmeras IP.

.

Módulo Integração com Elevadores
É possível abrir até 2 instâncias do Solid Acesso Estação em um
computador, em um único monitor ou cada uma em um monitor
independente (Sala de Monitoramento / Monitor de Pista).

Após passar por uma barreira (Catraca, Torniquete, Porta) o
sistema automaticamente chama o elevador e libera o acesso
somente aos andares pertinentes ao usuário.

Tickets de Acesso

Módulo Auditoria

Permite a impressão de tickets de acesso para visitantes em
Totens Solid Invent, impressoras comuns ou térmicas. Os Tickets
são lidos pelos Leitores Solid Invent.

Registro de todas as atividades efetuadas pelos operadores do
sistema, incluindo liberações de acesso, criação, alterações e
exclusões de cadastros de pessoas, veículos e dados auxiliares.

Módulo Controle de Documento
.

Monitoramento de Portas
Mostra o status dos sensores de porta ligados nos equipamentos
(Leitores e Módulos de Controle) e alarmes de portas abertas.

Ao efetuar um acesso o sistema verifica se os documentos da
pessoa e de sua empresa estão conforme e dentro da data de
validade, bloqueando o acesso se houver algum problema.

Módulo Concessionária
Identifica veículos através da leitura de placas (LPR) e pessoas
com cartões de proximidade, biometria e/ou senha.

Monitoramento de I/O
Mostra os status das entradas e saídas de Módulos I/O, além de
permitir o acionamento manual das saídas. Tipicamente utilizado
para controle de iluminação, monitoramento e liberação de
portas.

Módulo I/O SI-MDIO-150
Alimentação 12V (Fonte externa inclusa)
Comunicação: RS485 e Ethernet

API Integração
Permite integração de qualquer sistema com o software Solid
Acesso. Utilizada tipicamente para integração com sistemas
ERP.

CATRACAS EVO
Catraca Pedestal EVO
Alimentação 127/220Vac
Leitor de Proximidade, Teclado, Biometria, Urna e QR Code
Funcionamento On-Line, Off-Line ou misto
Memória interna para 20.000 tags ou senhas

Módulo de Controle SI-MDCTRL-430
Comunicação Ethernet com o Software Solid Acesso
Gabinete em Aço Inox Escovado
Diversos modelos disponíveis
Memória interna para 20.000 tags (veículos ou pessoas)

Catraca Pedestal PNE
Permite ligar até 4 leitores via Wiegand 26
Comunicação Ethernet com o Software Solid Acesso

Alimentação 127/220Vac
Leitor de Proximidade, Teclado, Biometria e Urna
Memória interna para 20.000 tags ou senhas

Módulo de Controle SI-MDCTRL-462

Comunicação Ethernet com o Software Solid Acesso
Gabinete em Aço Inox Escovado
Diversos modelos disponíveis

Controla uma Catraca ou Torniquete (4 saídas)
Memória interna para 20.000 tags (pessoas)

TOTEM EVO
Permite ligar até 3 leitores via Wiegand 26
Comunicação Ethernet com o Software Solid Acesso

Módulo de Controle SI-MDCTRL-530

Totem Veicular EVO
Câmera Frontal, Leitor Biométrico, Leitor de Proximidade, Teclado Touch,
Câmera para Foto de Documento, Impressora de Tickets, Leitor de
Código de Barras e QR Code

Controla até 16 cancelas, portões ou portas (Relés nos Leitores)
Memória interna para 20.000 tags ou senhas
Memória interna para 20.000 tags (veículos e pessoas)

Permite ligar até 16 leitores via RS485
Comunicação Ethernet com o Software Solid Acesso

Display e Interfone integrados
Comunicação Ethernet com o Software Solid Acesso
Gabinete em Aço Carbono com Pintura Cinza
Diversos modelos disponíveis

EVO Mult
Alimentação 12V (Fonte Externa inclusa)
Leitor de Proximidade, Leitor Biométrico e Teclado Touch

Totem de Auto Atendimento EVO
Alimentação 127/220Vac
Câmera para foto de Rosto/Documento/Qr code
Impressora de Tickets
Leitor Biométrico para cadastro
Tela Touchscreen capacitivo de 18,5''
Comunicação Ethernet com o Software Solid Acesso
Gabinete em Aço Carbono com Pintura Cinza
Diversos modelos disponíveis

Capacidade para 4.500 biometrias
Comunicação: RS485
Display gráfico e buzzer

EVO Multplus
Alimentação 12V (Fonte Externa inclusa)
Proximidade, Biometria, Teclado Touch e QR code

Capacidade para 4.500 biometrias
Comunicação: RS485
Display gráfico e buzzer

LEITORES BIOMÉTRICOS, PROXIMIDADE E QR CODE
EVO Bio

AUXILIARES
Servidor Biométrico Externo
Capacidade para 4.500 biometrias
Comunicação: RS485
Led bicolor e buzzer

Alimentação 12V (Fonte Externa inclusa)
Utilizado para validação de biometrias
Armazenamento de até 25.000 biometrias (dedos)
Comunicação: Ethernet
Sistema operacional: Linux (Debian)

EVO Scan
Leitor de Código de Barras, Leitor de Proximidade,
Teclado Touch e QR Code

Comunicação: RS485
Led bicolor e buzzer

Urna RFID SI-URNHF-200
Alimentação 12V (Fonte Externa inclusa)
Recolhe cartões RFID Mifare 1k
2 Entradas Digitais e 1 Relé integrados
Comunicação: RS485
2 Leds e buzzer

EVO Prox
Leitor de Proximidade

Comunicação: RS485
Led bicolor e buzzer

Leitor RFID Mesa SI-LHF-110
Lê cartões RFID Mifare 1k
Leitor para uso interno (Conexão USB)
Utilizado tipicamente em cadastros
Led bicolor e buzzer

EVO Touch
Leitor de Proximidade e Teclado Touch
Teclado Touch
Comunicação: RS485
Led bicolor e buzzer

Kit Webcam
Utilizado para captura de fotos
Leitor para uso interno (Conexão USB)
Utilizado tipicamente em cadastros

LEITORES VEICULARES
Tag UHF autodestrutível
Lê tags SI-TPUHF a uma distância típica de 4 a 10m

Receptor 433MHz SI-RCD-100
Identifica Controles Remotos SI-RCTX a distância de até 15m
Uso interno
Comunicação: RS485, Wiegand26
8 Entradas Digitais e 4 Relés integrados

TAGS PROXIMIDADE
Controle Remoto SI-RCTX-100
Controle remoto 433MHz
4 botões (A, B, C, D)
Dimensões: 40 x 64 x 12 [mm]

MÓDULOS AUXILIARES

TAGS VEICULARES

Comunicação: RS485

Conversor SI-232RS485-200
Tag UHF autodestrutível

Comunicação: RS485 e RS232

