
Aliro
Controlo de Acesso

Instalação e administração fáceis
Hardware genérico
Comunicação Ethernet, LAN e/ou RS485
Interface de utilizador abrangente com o suporte de ficheiros de ajuda
Disponível em quinze idiomas
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Visão Geral do Sistema

Características e Vantagens
O Aliro tira partido de uma arquitetura de sistema plana que é simplesmente composta por Access
Points (AP) em portas individuais, criando um sistema de controlo de acessos ligado em rede com
capacidade para até 512 portas.
Os Access Points (AP), com ou sem UPS, são montados separadamente numa área segura, bene
ficiando da capacidade de ligação direta à rede ou utilizando a cablagem existente.
Os leitores são montados na porta e ligados através da interface RS485, Clock/Data ou Wiegand. O
Access Point (AP) permite ligar quatro leitores (RS485 Siemens-OSDP), a utilizar na entrada ou na
saída, que podem ser colocados em alturas diferentes de modo a ajustarem-se, por exemplo, a
cadeiras de rodas ou a barreiras de garagens.
Os Access Points (AP) Aliro são rápida e facilmente ligados em rede via Ethernet. Graças à deteção
automática de dispositivos, a interface Web ativa automaticamente a configuração de todos os
Access Points (AP) através de uma ligação à Internet https segura e minimiza a gestão de TI.
A nossa gama de leitores de cartões inteligentes MIFARE® das séries VR*/AR foi concebida espe
cificamente para funcionar com o Aliro e oferece um nível superior de segurança e proteção com a
mais recente tecnologia DESFire® EV1. Estes leitores são ligados através de um protocolo RS485
seguro. Através de um painel de controlo luminoso, o leitor permite a utilização de cores e sequên
cias personalizáveis para diferentes tipos de eventos.
Quando um utilizador estabelece ligação com o respetivo sistema Aliro através da interface Web
ou da aplicação móvel, consegue visualizar o dashboard e o estado do sistema em tempo real,
bem como aceder e analisar todos os eventos passados.
Todos os eventos (entradas e saídas) são registados no Access Point (AP), bem como no servidor
Web.
No caso de uma emergência em que um edifício tenha de ser evacuado, a função de chamada do
sistema pode ser utilizada para fornecer informações precisas, sob a forma de um relatório de reu
nião que cria uma lista de todas as pessoas identificadas como estando num determinado edifício
ou área.
O código pessoal e/ou o código de grupo permite a utilização de um código único que pode auto
rizar a entrada em áreas durante períodos de tempo específicos, sem que seja necessário um car
tão de controlo de acesso.
A programação pode ser realizada de forma simples e com segurança através de qualquer dis
positivo com Web browser ligado à Internet.
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É possível configurar um Access Point (AP) de modo que seja uma interface de registo (ligado a qual
quer leitor), garantindo assim a flexibilidade de programação de cartões e, ao mesmo tempo, o con
trolo de um ambiente de portas.

*Gama futura de leitores
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Dados Técnicos

Aliro

Requisitos de sistema
para o computador anfi
trião

Requisitos
mínimos

Recomendado
para até 25
portas

Recomendado
para até 100
portas

Recomendado
para mais de
100 portas

Processador Intel® Core
™ i3 @
1,8 GHz ou
semelhante

Intel® Core ™
i5 @ 2,6 GHz
ou seme
lhante

Intel® Core ™
i7 @ 2,6 GHz
com 4 núcleos
ou seme
lhante

Intel® Core ™
i7 @ 3,4 GHz
com 6
núcleos, Intel
® Xenon® ou
semelhante

Memória 4 GB 8 GB* 8 GB* 16 GB*

*Nota: Para sistemas operativos de 32 bits utiliza-se apenas 4 GB.

Requisitos de disco rígido 3,25 GB (Aliro, SQL, Silverlight)

Pré-requisitos para o com
putador anfitrião

Microsoft .NET Framework, versão mais recente
Microsoft Silverlight, versão mais recente
Microsoft SQL Server (2008/2012)

O Aliro irá detetar e instalar automaticamente, conforme necessário.
Nota: Em sistemas de controlo de acesso que suportem mais de 100 AP
ou nos quais a memória global exceda 10 GB, é recomendado o sistema
operativo de servidor. Recomenda-se a instalação de um servidor SQL
com capacidade para mais dados do que o servidor SQL Express.

Sistemas operativos do
computador anfitrião

Windows 7 SP1 de 32 bits, suporta um máximo de 4 GB de memória
Windows 7 SP1 de 64 bits
Windows 8.1 de 32 bits, suporta um máximo de 4 GB de memória
Windows 8.1 de 64 bits
Windows Server 2008 SP2 (ou posterior)
Windows Server 2008 R2 SP1 (ou posterior)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Requisitos de sistema
para o computador cli
ente

Processador 1,4 GHz
2 GB RAM
Resolução de ecrã mínima suportada 1366x768

Acesso a Web browser
Windows (com suporte
do Silverlight)

Internet Explorer, mínimo versão 10 (ou posterior)
Mozilla Firefox, mínimo versão 1.15 (ou posterior)

Tenha em atenção que o suporte de Web browser para o Windows 8 é
apenas para o modo de ambiente de trabalho.

Aplicações móveis Android
Versão 4.1.0 ou superior

iPhone
iOS versão 7 ou superior
iPhone 5 ou superior

Access Points (AP) 512

Leitores de cartão por
Access Point (AP)

4

Utilizadores 10 000
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Dados Técnicos

Aliro

Cartões 100 000

Portas 1 - 512

Planos de acesso 1000

Exceções de segurança 100 por porta

Grupos de acesso por uti
lizador

10

Códigos de grupo e/ou
Códigos pessoais

Sim, 4-8 dígitos

Áreas Sem limites

Registo de eventos Sim, com atualização em tempo real

Memória intermédia de
eventos

Memória intermédia de eventos 80 000 em cada AP

Bloqueio Dia e Noite Sim

Idiomas suportados Checo, dinamarquês, neerlandês, inglês, finlandês, francês, alemão,
grego, italiano, norueguês, polaco, português, russo, espanhol e sueco

Importação dos dados do
titular do cartão

Sim

Exportação de eventos Sim

Entradas e saída de uti
lizador configuráveis

Sim

Interfaces de utilizador
suportadas

RS485, Clock-Data e Wiegand
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Detalhes para a encomenda

Para obter informações sobre a encomenda, contacte o seu representante local Vanderbilt ou saiba
mais em www.vanderbiltindustries.com.
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