Sistema Integrado
de Controle de Acesso
iDSecure
O sistema iDSecure, desenvolvido pela Control iD,
é um software que permite controlar acesso
de pessoas e veículos em empresas de todos
os tamanhos. Toda a gestão é realizada por
navegador web sendo compatível com os
principais sistemas operacionais e dispositivos
(celulares, tablets e PCs). A plataforma permite
a conﬁguração de regras de acesso customizadas
e a geração de relatórios detalhados para tornar
a sua operação mais fácil e intuitiva.
• Regras de acesso customizáveis
• Modo de contingência ofﬂine
• 100% web, acessado por navegador
• Integração com câmeras (CFTV)
• Monitoramento em tempo real
• Relatórios customizáveis
• Interface moderna

www.controlid.com.br

iDSecure

Sistema Integrado
de Controle de Acesso
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FÁCIL UTILIZAÇÃO

CONECTIVIDADE E INTEGRAÇÃO

O sistema iDSecure foi desenvolvido com foco em usabilidade,
tornando a experiência do gestor e do profissional de segurança
a mais intuitiva possível. A instalação local do software aliada
à interface 100% web permite o uso de qualquer dispositivo
para gerenciar os acessos.

Todos os controladores de acesso da Control iD (por exemplo,
iDAccess, iDFit, iDBox e iDBlock) estão integrados nativamente
com o iDSecure e podem ser gerenciados facilmente.
Além disso, o sistema permite a integração com câmeras
de CFTV e cadastradores de cartão e/ou biometria para PC.

REGRAS DE ACESSO E RELATÓRIOS

UMA VERSÃO PARA CADA NECESSIDADE

A configuração de regras complexas baseadas em empresas,
grupos, horários, tipos (visitante, terceiro, morador etc.) aliadas
ao controle de dupla-entrada, créditos e até revista aleatória,
garantem a compatibilidade do sistema com os mais avançados
requisitos de segurança.

Na versão de entrada do iDSecure (Lite), a validação das regras
é feita localmente nos dispositivos. Na versão Pro, a validação
das regras é feita no servidor permitindo controles complexos
(dupla-entrada por exemplo). Por fim, na versão Enterprise,
tanto a identificação quanto a validação das regras ocorre no
servidor, permitindo um número ilimitado de usuários.

iDSECURE LITE

iDSECURE PRO

iDSECURE ENTERPRISE

Validação das regras
de acesso

Equipamento

Servidor

Servidor

Identificação biométrica

Equipamento

Equipamento

Servidor

Quantidade de usuários

2000

2000

Ilimitada

5

10

Ilimitada

2000 biometrias
e 200.000 cartões

2000 biometrias
e 200.000 cartões

2000 biometrias
e 200.000 cartões

Quantidade
de equipamentos
Liberação em modo
de contingência (off-line)
Cadastro remoto de biometria
e cartão através do Software
Monitoramento
em tempo real
Alerta de pânico
e lista negra
Controle de visitantes

Não

Regras de acesso complexas
(dupla-entrada, créditos etc.)

Não

Envio de notificações
por e-mail

Não

Não

Controle de créditos

Não

Não

Controle de veículos

Não

Não

FEITO NO BRASIL

www.controlid .com.br
+55 (11) 3059-9900

