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1 Este documento

1 Este documento
Este documento baseia-se na ajudaOnline dinâmica que é visível na aplicação Software Aliro. Algumas
orientações estão relacionadas com a função de navegaçãoOnline.

A versão eletrónica destemanual (em formato PDF) também inclui hiperligações de navegação para tópicos
relacionados.

Outros documentos relacionados:

Componente Documento Abrangência

Software Aliro do Leitor Descreve a instalação do software, bem como conceitos
importantes

Software Aliro Aliro Ficha de dados Abrange as funções e os dados técnicos do software

AP AP01P do Leitor Como instalar a unidade de hardware do controlador do
Access Point

AP AP01P Ficha de dados do AP Dados técnicos sobre a AP

Leitor de Cartões
ARxx-MF Guia de Ilustração do Leitor Guia de ilustração para amontagem do leitor de cartões

Leitor de Cartões
ARxx-MF

Manual de Instalação do
Leitor

Manual de instalação para amontagem e ligação do leitor
de cartões, incluindo a ligação aos sistemas

Leitor de Cartões
ARxx-MF Ficha de dados do leitor Dados técnicos sobre leitores de cartões
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2 VisãoGeral do Aliro

2 Visão Geral do Aliro
Bem-vindo aoControlo de Acesso Aliro – o sistema de controlo de acesso inovador de próxima geração que
coloca a arte da segurançamoderna à sua disposição através das seguintes funcionalidades:

l Software de operador baseado naWeb de "Apontar e Clicar", simples e intuitivo;
l Portefólio de hardware simplificado que ativa o IP na porta;
l Deteção automática de dispositivos e opções de hardware flexíveis;
l Aplicações compatíveis com smartphones que permitemmonitorizar em tempo real e gerir de forma remota;
l Configuração de uma única licença, com opções flexíveis de atualização online;
l Suporte multilingue, facilmente personalizado para cada utilizador;
l Interação direta com os titulares dos cartões nos visores OLED dos leitores;
l Suporte para vários tipos de portas
l Sistema de controlo de acesso totalmente personalizável com opções de configuração pré-configuradas

disponíveis.

2.1 Visão Geral
Visão Geral é a página inicial do Aliro, que fornece uma visão geral de todo o sistema de controlo de acesso.
A partir daqui, pode aceder a Funcionalidades individuais ou a Tarefas Guiadas e ver mensagens gerais do
Estado do Sistema.

Funcionalidades de
ACESSO

Funcionalidades de
MONITORIZAÇÃO

Funcionalidades de
MODELOS

Utilizadores Registo de Eventos Modelos de Cartão

Áreas
Cópia de

Segurança/Restauro
Modelos de Porta

Portas Definições do Sistema Modelos de Hardware

Grupos de Acesso Monitorização e Controlo
Modelos de Iluminação de

Leitor

Planos de Acesso Chamada

Planeador de

Localização

Funções

Hardware

Efeitos damoldura de

luz
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2 VisãoGeral do Aliro

Estado do Sistema
OEstado do Sistema fornecemensagens detalhadas sobre o estado do hardware, do servidor e da base de dados.
Ver "Estado do Sistema" na página 14
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2 VisãoGeral do Aliro

2.2 Área de Trabalho do Aliro
Pode recorrer a várias ferramentas flexíveis para utilizar a área de trabalho do Aliro com eficácia. Pode encontrar a
maioria destas ferramentas na principal barra de ferramentas superior do Aliro. Seguem-se os detalhes sobre estas
ferramentas.

2.2.1 Notificações
A funcionalidadeNotificações permite-lhe configurar o cliente do Aliro demodo a alertar ou informar o utilizador
sobre os eventos àmedida que surjam no sistema. Se for um novo utilizador, a barra do painel Notificações

aparece na parte inferior da interface de utilizador.
Nota: As notificações apresentadas são específicas do utilizador que tem sessão iniciada atualmente no sistema
Aliro.

Configurar Notificações

1. Clique na hiperligaçãoConfigurar Notificações, localizada na parte inferior da interface de utilizador do
Aliro.

2. Selecione os eventos sobre os quais pretende receber notificações, na árvore deEventos, na janela
apresentada.

Nota: Pode expandir cada evento para ver e selecionar eventos específicos. Por exemplo, clique no
expansorSistema para ver e selecionar o eventoO arquivo e remoção falharam.

3. Clique emGuardar.

Apresentar/Ocultar a Janela Notificações

Apresentação Descrição Ação Necessária

Janela
Notificações Localizada na parte inferior da interface de utilizador. Clique na seta para expandir/ocultar

esta janela.

Botão
Notificações

Localizado na barra de ferramentas superior da
interface de utilizador, quando existir pelo menos
uma notificação não confirmada no sistema.

Clique neste botão para
expandir/ocultar a janelaNotificações.
Este botão fica amarelo se ocultar a
janela.

Monitorizar Notificações
As várias colunas apresentadas na janelaNotificações fornecem informações detalhadas sobre o evento. Também
pode optar por confirmar as notificações àmedida que surgem. Consulte a seguinte tabela para obter detalhes.

Colunas e
Botões Descrição

Categoria Apresenta o tipo de evento.

Ocorrido Apresenta a data e hora em que ocorreu o evento.
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2 VisãoGeral do Aliro

Colunas e
Botões Descrição

Mensagem Apresenta os detalhes do evento ocorrido.

Utilizador Apresenta o utilizador que causou o evento.

Origem Apresenta a localização a partir da qual foi iniciado o evento.

Confirmar
notificações
selecionadas

Esta ação permite selecionar uma oumais linhas de notificação e confirmá-las.
Na janela Notificações:

1. Selecione uma linha de notificação ou clique em Ctrl e selecione várias
linhas.

2. Clique em Confirmar as notificações selecionadas.

Confirmar
todas as
notificações
atuais

Esta ação permite confirmar todas as notificações atualmente apresentadas. Na
janela Notificações:

1. Clique em Confirmar todas as notificações atuais.

Alterar o Idioma de Apresentação das Notificações
1. Clique emMenu, na barra de ferramentas superior da interface de utilizador.
2. Selecione Idioma.
3. Assinale o Idioma de apresentação pretendido. As notificações começam a ser apresentadas no idioma

selecionado, bem como a interface de utilizador do Aliro para este utilizador.

2.2.2 Disposições
A área de trabalho do Aliro pode ser personalizada de acordo com a sua preferência de visualização. De ummodo
geral, as respetivas funcionalidades permitem ver simultaneamente janelas de painéis de várias funcionalidades.

Acesso a Disposições:
1. Clique em Disposições, na principal barra de ferramentas da interface de utilizador do Aliro.

Vistas Múltiplas

A ferramenta dinâmica deVista Múltipla permite-lhe ver os painéis de janelas das funcionalidades relacionadas
quando estiver concentrado na configuração de uma funcionalidade específica. Por exemplo, se utilizar aVista
Múltipla Utilizadores, pode ver simultaneamente os painéis Utilizadores, Grupos de Acesso, Áreas, Portas e
Planos de Acesso. Escolha entre as seguintes opções deVista Múltipla:

Vista Múltipla Descrição

Utilizadores Permite ver simultaneamente os painéis Utilizadores, Grupos de Acesso,
Áreas, Portas ePlanos de Acesso.

Áreas Permite ver simultaneamente os painéis Áreas e Portas.
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2 VisãoGeral do Aliro

Vista Múltipla Descrição

Planeador de
Localização

Permite ver simultaneamente os painéis de janelas do Planeador de
Localização, Portas e Áreas.

Estado Permite ver simultaneamente os painéis de janelas de.Monitorização e
Controlo e Registos de Eventos.

Pode arrastar e largar vários painéis para alterar a respetiva posição na atual disposição de vista múltipla.

Modelos de Vista Múltipla

Escolha uma opção entre os modelos de vista múltipla para ver um ou vários painéis simultaneamente. Quando o
modelo for apresentado na sua área de trabalho, escolha a funcionalidade pretendida para cada painel.

Modelo de
Vista
Múltipla

Descrição

Apresenta um único painel para uma funcionalidade selecionada. Se não selecionar
uma funcionalidade específica, a página Visão Geral aparece por predefinição.

Apresenta dois painéis separados na vertical.

Apresenta dois painéis separados na horizontal.

Apresenta três painéis no total: um painel principal na vertical e dois painéis
adjacentes a este na horizontal.
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2 VisãoGeral do Aliro

2.2.3 Menu
O Menu contém várias opções para personalizar definições na interface de utilizador do Aliro. Clique na opção
pretendida abaixo para ver detalhes.

Idioma
Pode alterar o idioma de apresentação de toda a interface de utilizador do Aliro.

1. Aceda aMenu > Idioma
2. Selecione o idioma preferencial na lista de opções.

O idioma de apresentação da interface de utilizador muda para o idioma selecionado.

Preferências
Pode utilizar as opções disponíveis aqui para definir a apresentação das listas, ativar os leitores de inscrição
preferenciais ou permitir o fim de sessão automático do Aliro. A tabela seguinte descreve cada funcionalidade e a
respetiva configuração.

1. Aceda aMenu > Preferências.

Campo Descrição Configuração

Itens por página Esta definição configura o número
de itens que aparecem na Lista
Principal1 apresentada. Os itens
adicionais podem ser visualizados
através dos controlos de
paginação existentes na parte
inferior da lista principal.

1. Defina um valor no campo Itens
por Página.

2. Clique emGuardar.

Leitor de Inscrição Esta definição configura o leitor de
inscrição a ser ativado para
utilização pelo utilizador que tem
sessão iniciada atualmente.
Nota: Um leitor de inscrição pode
ser ativado e utilizado por um
utilizador até ser escolhido e
ativado como leitor preferencial por
um utilizador que inicie sessão
posteriormente.

Por exemplo, se um utilizador
estiver a usar um determinado
leitor de inscrição e essemesmo
leitor for selecionado
posteriormente por um segundo
utilizador,
este segundo utilizador
consecutivo pode ativar o leitor

1. Clique na lista pendente do
campo Leitor de Inscrição para
apresentar todos os leitores de
inscrição configurados no
sistema.

2. Selecione um leitor e clique em
Ativar.

3. Clique emGuardar.

1A Lista Principal é apresentada como o painel esquerdo da vista/janela principal de quase todas as funcionalidades
do Aliro. Geralmente, trata-se de uma lista de nomes para entidades como Portas, Utilizadores, Hardware, etc., con-
soante a funcionalidade
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2 VisãoGeral do Aliro

para sua utilização. Durante este
período de tempo, ficará
indisponível para o primeiro
utilizador amenos que este o
reative.

Ativar período
automático para
terminar sessão

Selecione esta caixa de
verificação para definir o período
de tempo (emminutos) após o qual
o sistema terminará
automaticamente a sessão, caso
não seja detetada qualquer ação
do utilizador (clique ou introdução
de dados) no sistema.
Nota: As alterações pendentes
no sistema que não tenham sido
guardadas serão rejeitadas após
o período automático para
terminar sessão.

1. Selecione a caixa de verificação
Ativar período automático para
terminar sessão.

2. Defina o período de tempo (em
minutos) no campoPeríodo para
Terminar Sessão.

3. Clique emGuardar.

Guardar Registos
Pode guardar ficheiros de registo do sistema que podem ajudar as equipas de assistência técnica na resolução de
problemas. A configuração abaixo explica como guardar um ficheiro de registo zipado.

1. Aceda aMenu > Guardar Registos...
2. Clique em Transferir na caixa de diálogo apresentada.
3. Grave ouAbra o ficheiro zip transferido.

Sobre
Registar uma Licença do Produto

ComoUtilizador do SistemaAliro, tem de registar o sistema Aliro utilizando um Ficheiro de
Licença do Produto.
Pode fazê-lo de duas formas:

1. Registo da Licença do Produto Online (automático)
2. Registo da Licença do Produto Offline (manual)

Registo da Licença do Produto Online (automático)
1. A caixa de diálogoAcerca de apresenta todas as informações relacionadas com a Licença do

Produto.
Encontrará esta caixa de diálogo na barra de ferramentas superior do Aliro de duas formas:

1. Clique na hiperligação vermelha (Tem ... dias para efetuar o registo).
2. Clique emMenu > Sobre.

2. Clique no botãoRegistar para apresentar a caixa de diálogo seguinte.
3. Clique no botãoPedir Licença.
4. Introduza os seus dados nos campos necessários.
5. Clique em Registar.

Em caso de registo bem-sucedido:
1. Clique em Registar para concluir o registo. O sistema será registado automaticamente no

Serviço de Registo do ServiçoWeb, com um ficheiro de licença.
Em caso de falha do registo, registe manualmente o sistema offline:
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2 VisãoGeral do Aliro

1. Siga as instruções deRegisto da Licença do Produto Offline fornecidas abaixo.

Registo da Licença do Produto Offline (manual)
1. Certifique-se de que concluiu os passos 1 a 5 da secção anterior.
2. Clique na hiperligação Transferir ficheiro de registo. É criado um ficheiro de registo.
3. Clique em Transferir.
4. Clique emGuardar para guardar uma cópia local do ficheiro de registo.
5. Clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo.
6. Leve o ficheiro de registo guardado para um computador com acesso à Internet. NumWeb

browser, abra o URL do Serviço de Registo apresentado abaixo da hiperligação Transferir
ficheiro de registo.

7. Clique em Registar uma chave de produto.
8. Procure e selecione o ficheiro de registo (também designado ficheiro de Chave de Produto).
9. Clique emOK.
10. Guarde o ficheiro de licença gerado e leve-o novamente para o cliente do Aliro.
11. Na caixa de diálogoAcerca de, clique em Registar.
12. Clique em Procurar.
13. Procure e selecione a cópia local guardada do ficheiro de licença.
14. Clique em Abrir. Aparece uma caixa de diálogo a confirmar o registo.

Nota: Não é possível modificar uma licença registada.

Ver Licença Atual do Produto
1. Na barra de ferramentas principal do Aliro, aceda aMenu > Sobre.

Os detalhes atuais da licença do produto serão indicados na caixa de diálogo apresentada.

Ver o Contrato de Licença de Utilizador Final (EULA)
1. Na principal barra de ferramentas do Aliro, aceda aMenu > Sobre.
2. Clique na hiperligaçãoContrato de Licença de Utilizador Final (EULA).
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2 Estado do Sistema

2 Estado do Sistema
OEstado do Sistema fornecemensagens detalhadas sobre o estado doHardware, Servidor eBase de Dados.

Imprimir um Relatório do Sistema
É criado um Relatório do Sistema com um resumo do sistema. Pode transferir este relatório para ser guardado ou
visualizado.

1. Aceda à página Visão Geral.
2. Clique na hiperligação Imprimir relatório do sistema, localizada junto deEstado do Sistema.
3. Clique em Transferir. O relatório é apresentado numa nova janela.

Hardware

Estado Descrição

Access Points
online Apresenta o número de AP que estão online.

Access Points
atualmente em
inicialização

Apresenta o número deAP que estão atualmente em inicialização.

Leitores online Apresenta o número de leitores que estão online.

Incompatibilidade
de leitores

Apresenta o número de leitores que cumprem qualquer um dos dois critérios seguintes:
1. Pertence a um bus de tipo diferente (por exemplo, um leitor OSDP a um bus

Wiegand)
2. Um leitor émovido de um AP que está offline (que, efetivamente, não pode

comunicar esta ação) para outro AP que está online.

Servidor

Estado Descrição

Utilização da CPU

Apresenta a utilização instantânea da CPU no servidor de controlo de acesso.
Será apresentado um aviso se a utilização permanecer acima dos 50 % durante
mais de 10 segundos, o que pode indicar uma sobrecarga do processador do
servidor.

Utilização da memória
Apresenta aUtilização instantânea da memória no servidor de controlo de
acesso. Será apresentado um aviso se a utilização estiver acima dos 90%, o que
pode indicar que o servidor está a ficar semmemória.

Utilização do disco

Apresenta aUtilização instantânea do disco na unidade em que está instalado o
servidor de controlo de acesso. Será apresentado um aviso se a utilização estiver
acima dos 90 %, o que pode indicar que o servidor está a ficar sem espaço no
disco.

Clientes Web ativos Apresenta o número de clientes Web que têm sessão iniciada atualmente.

Clientes móveis ativos Apresenta o número de clientes móveis (Android/iPhone) que têm sessão iniciada
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2 Estado do Sistema

Estado Descrição

atualmente.

Conta de
administrador
predefinida, protegida

Aparece quando a palavra-passe da conta de administrador predefinida criada
durante a instalação não tiver sido alterada. Altere a Palavra-passe de
Administrador para remover este aviso.

Base de dados

Estado Descrição

Última cópia de
segurança

Apresenta a data/hora da última cópia de segurança da base de dados, se tiver sido
feita uma cópia de segurança.

Duração da última
cópia de segurança

Apresenta o tempo que demorou a fazer a última cópia de segurança da base de
dados, se tiver sido feita uma cópia de segurança.

Próxima cópia de
segurança

Apresenta a data/hora em que está agendada a próxima cópia de segurança da base
de dados. Será apresentado um ícone de aviso se não tiver sido agendada qualquer
cópia de segurança. Utilize a funcionalidadeCópia de Segurança/Restauro para
configurar a cópia de segurança agendada demodo a resolver este aviso.
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3 Funcionalidades

3 Funcionalidades
As funcionalidades de controlo de acesso abrangentes do Aliro são categorizadas em três grupos principais:
Acesso,Monitorização eModelos.

Clique numa determinada funcionalidade para ver a descrição e os detalhes de configuração.

Funcionalidades de ACESSO
Funcionalidades de
MONITORIZAÇÃO

Funcionalidades de MODELOS

Utilizadores Registo de Eventos Modelosde Cartão

Áreas Cópia de Segurança/Restauro Modelosde Porta

Portas Definiçõesdo Sistema Modelosde Hardware

Gruposde Acesso Monitorização e Controlo Modelosde Iluminação de Leitor

Planosde Acesso Chamada

Planeador de Localização

Funções

Hardware

Efeitos damoldura de luz

3.1 Acesso
As funcionalidades de Acesso permitem configurar os principais parâmetros necessários para criar o sistema de
controlo de acesso como, por exemplo, Hardware, Portas, Utilizadores e Planos de Acesso. É possível obter
informações sobre funcionalidades específicas através das hiperligações abaixo.

Funcionalidades de ACESSO

Utilizadores

Áreas

Portas

Gruposde Acesso

Planosde Acesso

Planeador de Localização

Funções

Hardware

Efeitos damoldura de luz
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3 Funcionalidades

3.1.1 Utilizadores
Um Utilizador é uma pessoa registada no sistema de controlo de acesso. Tem de ser atribuída uma Função1 ao
utilizador, consoante o papel que ele desempenhar no sistema Aliro.

Descrição dos Painéis e da Barra de Ferramentas

Painéis e Botões Descrição

Lista Principal
Painel na extremidade esquerda desta vista, que apresenta uma lista
de nomes dos utilizadores guardados.

Painel Principal Apresenta vários campos de utilizador num Painel Principal.

Criar Cria um novo utilizador.

Eliminar Elimina um item selecionado.

Guardar Guarda a atual configuração.

Cancelar Cancela as alterações feitas desde a última vez que guardou.

Filtro Mostrar/ocultar painel de filtros para reduzir a lista de utilizadores ou
fazer pesquisa namesma.

Importar Um assistente para importar utilizadores de um ficheiro.

Perdoar Perdoa todos os utilizadores das áreas de Anti-passback.

Tópicos Relacionados
l Criar um Utilizador
l Atribuir Cartões ou Códigos
l Atribuir Direitos de Acesso
l Imprimir um Cartão de Utilizador

3.1.1.1 Criar um Utilizador
1. Clique em VisãoGeral2 e depois em Utilizadores3. Aparece a vista Utilizadores.
2. Clique no botão Criar4.
3. Por predefinição, o campoEstado é apresentado comoVálido.

Estado Descrição

Válido A data atual encontra-se entre as datas de início e de fim, inclusive, ou encontra-se após a

1Trata-se de uma designação funcional. As funções podem ser atribuídas a vários utilizadores do sistema de
segurança com direitos e responsabilidades diferentes.
2Clique paramostrar no Aliro
3Clique paramostrar no Aliro
4Clique paramostrar no Aliro

17

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17/09/2015



3 Funcionalidades

Estado Descrição

data de início se a caixa de verificação Até aviso adicional estiver selecionada. O utilizador
não estámarcado como inativo.

Expirado A data atual encontra-se após a data de fim. O utilizador não estámarcado como inativo.

Pendente A data atual encontra-se antes da data de início. O utilizador não estámarcado como inativo.

Utilizador
Inativo

Um utilizador pode ser marcadomanualmente como inativo. Tal significa que nenhum dos
cartões do utilizador pode ser usado para o acesso. Esta definição tem prioridade sobre todas
as outras.

4. Introduza o Nome1 e o Apelido2do utilizador.
5. Na lista pendente Função3, selecione uma função para atribuir a este utilizador.

Para outras funções, que não Titular do Cartão, configure os seguintes campos adicionais:

Campo Descrição

Nome de
utilizador

Este é o Nome de Utilizador para iniciar sessãomanualmente no Aliro.

Palavra-passe Esta é aPalavra-passe para iniciar sessãomanualmente no Aliro.

Nome de
Utilizador de
Domínio

Ao introduzir um valor neste campo, pode iniciar sessão automaticamente utilizando a
autenticação doWindows. O valor deve estar no formato seguinte:
nomededomínio\nomedeutilizador

Por exemplo: localização340\Silva José, em que localização340 representa o nome de
domínio e Silva José representa o nome de utilizador desse domínio que vai utilizar o início
de sessão no Aliro com oWindows nessa conta. Contacte o seu administrador de TI para
obter o nome de utilizador de domínio.

l Para iniciar sessão automaticamente no Aliro, vá para
https://your.webserver.name/accesswin, em vez de
https://your.webserver.name/access. Tenha em atenção que a função de início de
sessão automático só é suportada em redes locais.

6. Clique em Guardar4.

É criado um novo utilizador no sistema.

Atribuir Cartões ou Códigos a um Utilizador

Para atribuir cartões manualmente
1. Certifique-se de que os campos deNome do utilizador estão configurados na vistaUtilizadores.
2. Clique no botão Adicionar5. É adicionada uma nova linha à tabela adjacente.
3. Clique no campoNúmero de Cartão da nova linha.

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
3Clique paramostrar no Aliro
4Clique paramostrar no Aliro
5(Clique paramostrar no Aliro)
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4. Introduza um número de cartão.
5. Clique em Guardar1.

Tenha em consideração que a caixa de verificação na coluna Inativo pode ser utilizada para desativar manualmente
um cartão específico. Se as Definições de sistema estiverem configuradas para bloquear um utilizador sempre que
uma violação de anti-passback grave ocorrer, esta será automaticamentemarcada pelo sistema.

Para atribuir cartões com um leitor de inscrição
Como pré-requisito para a atribuição de cartões a utilizadores com um leitor de inscrição, certifique-se de que o
modo de acesso do leitor está configurado para oModo de Inscrição. Para obter mais informações, clique aqui:
Leitor de Inscrição.

1. Certifique-se de que os campos deNome do utilizador estão configurados na vistaUtilizadores.
2. Clique em Adicionar2. É adicionada uma nova linha à tabela adjacente.
3. Clique no campoNúmero de Cartão da nova linha.
4. Identifique o cartão no leitor de inscrição para preencher o campoNúmero de Cartão.
5. Clique em Guardar3.

Para atribuir códigos a um Utilizador
Existem dois tipos diferentes de códigos: PIN e Código Pessoal

l PIN é um código de 4 dígitos utilizado com um cartão nomodo de segurançaCartão e PIN.
l Código Pessoal é um código individual que pode ser utilizado em vez de um cartão quando omodo de

segurança nas portas éCódigo Pessoal ouCódigo deGrupo. O comprimento predefinido é de 4 dígitos, mas
pode ser mudado para 4-8 dígitos nomenuDefinições de sistema. Tenha em consideração que uma
diminuição no comprimento do código irá limpar o campoCódigo Pessoal e tem de ser novamente gerado
manualmente (para cada utilizador).

Os botões Repor esvaziam os campos e o botãoGerar cria um novo Código Pessoal.
A caixa de verificaçãoCódigo Pessoal Inativo pode ser utilizado para desativar manualmente a utilização de
Códigos Pessoais (para este utilizador). Se as Definições de sistema estiverem configuradas para bloquear um
utilizador sempre que uma violação de anti-passback grave ocorrer, esta será automaticamentemarcada pelo
sistema.

Atualizar a Imagem de um Utilizador
Clique na hiperligação Atualizar Imagem4. Aparece uma nova caixa de diálogo.

Para capturar uma nova fotografia:
1. Selecione se o utilizador éMasculino ou Feminino.
2. Clique em Iniciar Câmara Web. Aparece um vídeo em direto do utilizador.
3. Clique em Tirar Fotografia. Aparece a fotografia capturada.
4. Clique emOK.

Para atualizar a atual fotografia do utilizador:
1. Clique no botãoSelecionar Ficheiro... Na caixa de diálogoAbrir, especifique a localização da nova

fotografia.
2. Clique emOK.

Direitos de Acesso
Pode atribuir direito de acesso a utilizadores paraGrupos de Acesso, Áreas ePortas.

1. Clique em Direitos de Acesso.

Para atribuir direitos de acesso a grupos de acesso:

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
3Clique paramostrar no Aliro
4Clique paramostrar no Aliro
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1. Clique em Adicionar no separador Grupos de Acesso.
2. Selecione um grupo de acesso na caixa de diálogo apresentada. Clique emOK.
3. Clique emGuardar.

Para atribuir direitos de acesso a áreas:
1. Em Acesso à Área, clique no botãoAdicionar.
2. Selecione umaÁrea na caixa de diálogo apresentada. Clique emOK.
3. Clique emGuardar.

Para atribuir direitos de acesso a portas:
1. Em Acesso à Porta, clique em Adicionar.
2. Selecione uma Porta na caixa de diálogo apresentada. Clique emOK.
3. Clique emGuardar.

Detalhes e Definições
Configure os campos desta secção para configurar os detalhes e outras definições específicas do utilizador.
Consulte as descrições dos campos abaixo para obter informações detalhadas.

Campo Descrição

Idioma
Escolha o idioma preferencial para este utilizador. Este será o idioma de apresentação do
cliente web anfitrião, quando este utilizador iniciar sessão no sistema. Será também o idioma
de apresentação no visor do leitor ARxxS-MF quando o utilizador interagir com o leitor.

E-mail Introduza o endereço de e-mail do utilizador.

Telemóvel Introduza o número de telemóvel do utilizador.

Campo
Personalizado
1, 2, 3 e 4

Estes campos personalizados são definidos pelo operador. Para definir estes campos:
1. aceda à página Visão Geral > lista A monitorizar > Definições do Sistema >

Campos Personalizados.
2. Configure os quatro campos de Etiqueta de Campo Personalizado com etiquetas à

sua escolha. por exemplo, matrícula do veículo, número de passaporte.

Utilizador
inativo Se assinalar esta caixa de verificação, altera o estado do utilizador para Inativo.

Data de Início Selecione uma data para iniciar o estado Válido do utilizador no sistema. Nota: Este campo
não será apresentado se a função do utilizador forAdministrador do Sistema.

Até aviso
adicional

Assinale esta caixa de verificação para dar ao utilizador um estado Válido por um período
indefinido. Nota: Este campo não será apresentado se a função do utilizador for
Administrador do Sistema.

Data de Fim
Selecione uma data para definir quando termina o estado Válido do utilizador. A partir da data
selecionada, o estado do utilizador será Inválido. Nota: Este campo não será apresentado se
a função do utilizador forAdministrador do Sistema.

Acessibilidade

Assinalar esta caixa de verificação implica que, quando o utilizador identificar o respetivo
cartão num leitor, a porta ficará desbloqueada durante o período de Tempo Limite de
Acessibilidade para Voltar a Bloquear, em vez do período normal de Tempo Limite para
Voltar a Bloquear, permitindo um acessomais fácil.
Localize o campo Tempo Limite de Acessibilidade para Voltar a Bloquear da seguinte
forma:
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Campo Descrição

1. Visão Geral > lista Acesso > funcionalidade Portas > expansor Detalhes da
Porta.

Exceção de
anti-passback

Se assinalar esta caixa de verificação, exclui o utilizador de áreas de Anti-passback do
sistema.

Impressão do Cartão
Configure os campos desta secção para poder imprimir os cartões de utilizador. Consulte as descrições dos
campos abaixo para obter informações detalhadas.

Campo Descrição

Lista pendente Modelo
de Impressão do
Cartão

Selecione um Modelo de Cartão para impressão.

Lado Frontal Apresenta o lado frontal domodelo de cartão selecionado.

Lado Posterior Apresenta o lado posterior domodelo de cartão selecionado.

Imprimir Cartão...

Se clicar, acede à janelaPré-visualizar Impressão. Esta janelamostra os cartões
configurados para este utilizador, bem como uma pré-visualização de cada um
deles.
Clique em Imprimir... para obter uma cópia impressa do cartão selecionado.
Cancelar cancela a impressão.

Imprimir Recibo...
Esta opção permite imprimir um recibo para cartões impressos.
Clique para aceder a uma pré-visualização de Imprimir Recibo. Selecione os
cartões para os quais é necessário um recibo e clique em Imprimir.

3.1.1.2 Atribuir Cartões
UmUtilizador pode ter mais do que um cartão atribuído.
Os cartões podem ser registados manualmente ou através de um Leitor de Inscrição.

Atribuir Cartões Manualmente

1. Certifique-se de que os campos Nome do utilizador estão configurados.
2. Clique no botãoAdicionar. É adicionada uma nova linha à tabela adjacente.
3. Clique no campoNúmero de Cartão da nova linha.
4. Introduza um número de cartão.
5. Clique no botãoGuardar.

Atribuir Cartões com um Leitor de Inscrição

Como pré-requisito para a atribuição de cartões a utilizadores com um Leitor de Inscrição, certifique-se de que o
Modo de Acesso do leitor está configurado para oModo de Inscrição. Consulte a secção Hardware.
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1. Clique em Visão Geral > lista Funcionalidades > secçãoAcesso > Utilizadores.
2. Clique no item Utilizadores. Aparece a página de configuração Utilizadores.
3. Selecione um utilizador existente na lista de nomes à esquerda ou clique no botãoCriar para criar um novo

utilizador.
Aparece a página de configuração Utilizador.

4. Certifique-se de que os campos Nome do utilizador estão configurados.
5. Clique no botãoAdicionar. É adicionada uma nova linha à tabela adjacente.
6. Clique no campoNúmero de Cartão da nova linha.
7. Identifique o cartão no leitor de inscrição para preencher o campoNúmero de Cartão.
8. Clique no botãoGuardar.
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3.1.2 Áreas
Uma Área é um espaço cujo acesso é controlado por, nomínimo, uma Porta e um Leitor de Entrada.

l No sistema, existe uma área predefinida chamadaSaída Global, que se refere à área desprotegida fora do
edifício. Esta área tem de ser configuradamanualmente durante a configuração do sistema.

l Todos os utilizadores do sistema receberão automaticamente direitos de acesso à área de saída global.
l É possível juntar áreas e que estas tenham portas comuns.
l Uma oumais Áreas Secundárias podem existir dentro de umaÁrea Principal1.
l Quando um utilizador recebe direitos de acesso relativamente a uma área, também obtém acesso a todos os

leitores de entrada dessa área.
l Um utilizador tem de receber direitos de acesso separados para uma área principal e para as áreas

secundárias.

Nota: As áreas só podem ser criadas na vista Planeador de Localização.
Pode utilizar a vista Área para as seguintes funções:

l Para ver detalhes de áreas existentes.
l Para executar comandos manuais em áreas existentes.

Descrição dos Painéis

Painéis e Botões Descrição

Lista Principal
Painel na extremidade esquerda desta vista, que apresenta uma lista
de nomes das áreas guardadas.

Perdoar Perdoa todos os utilizadores das áreas de Anti-passback.

Comandos Manuais Emite Comandos Manuais para áreas selecionadas.

Ver detalhes de áreas existentes:
1. Clique para selecionar aÁrea noPainel Principal.

Os detalhes da área são apresentados no painel adjacente, como indicado abaixo:

Campo Descrição

Nome Nome daÁrea, como configurado na vista Planeador de Localização.

Descrição Descrição da Área, como configurado na vistaPlaneador de Localização.

Leitores
de
Entrada

As Portas e os Leitores configurados nesta área, como configurado na vistaPlaneador de
Localização.

Configurar a área Saída Global
No sistema, existe uma área predefinida chamadaSaída Global e esta refere-se à área desprotegida fora do
edifício.
Os leitores de entrada da áreaSaída Global serão configurados automaticamente na vistaPlaneador de

1Área que circunda uma chamada "subárea". A subárea é uma área dentro da área principal. Consulte também
Subárea.
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Localização durante a configuração da área.

Tópicos Relacionados
l Criar uma Área

3.1.3 Portas
Uma Porta é um dispositivo de entrada controlado fisicamente que permite ou recusa o acesso entre áreas.

No controlo de acesso, uma porta pode representar não só uma porta padrão, mas também um portão, uma porta de
entrada, uma barreira, etc. Pode criar uma porta a partir da vista Hardware ou da vista Portas. Consulte as
secções abaixo para obter mais informações.

Tópicos Relacionados
l Criar portas na vista Portas
l Criar portas na Vista Hardware
l Alterar a Configuração da Porta
l Aplicar oModelo de Porta à Porta

3.1.3.1 Criar Portas
1. Clique em VisãoGeral1 e depois em Portas2. Aparece a vistaPortas.
2. Clique em Criar3 para aceder aos expansores e aos campos de configuração de portas.
3. Configure as secções apresentadas.

Seguem-se os detalhes.

Descrição dos Painéis e da Barra de Ferramentas

Painéis e Botões Descrição

Lista Principal Painel esquerdo desta vista que apresenta uma lista
principal de nomes de portas e de Access Points.

Painel Principal Apresenta vários campos de configuração de portas.

Criar Cria uma nova porta.

Eliminar Elimina um item selecionado.

Guardar Guarda a atual configuração de porta.

Cancelar Cancela as alterações feitas desde a última vez que
guardou

Comandos Manuais Emite um comandomanual na porta selecionada
É possível emitir os seguintes comandos:

l Permitir Acesso - Desbloqueia a porta para o
utilizador. É o equivalente a uma identificação
de cartão válida.

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
3Clique paramostrar no Aliro
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Painéis e Botões Descrição

l Abrir - Altera o atual modo da porta para Abrir.
l Bloquear - Altera o atual modo da porta para

Bloquear.
l Proteger - Altera o atual modo da porta para

Proteger.
l Desproteger - Altera o atual modo da porta para

Desproteger.
l Cancelar - Cancela a operação de comando

manual anterior.
Os seguintes parâmetros aplicam-se aos comandos
manuais Abrir, Bloquear, Proteger eDesproteger.

l Até à próxima alteração de plano -O
comandomanual emitido permanece em vigor
até à próxima alteração do plano de acesso.

l Até aviso adicional -O comandomanual
emitido permanece em vigor até ser emitido o
comandomanual Cancelar.

l Duração (em minutos): duração de aplicação
do comandomanual.

Modificar Modificar ativa um assistente que permite efetuar
alterações numa porta selecionada.

Identificação

1. Clique no expansor Identificação1.
2. Configure os campos desta secção e clique emGuardar.

Campo Descrição

Nome Introduza um Nome relevante para a
porta.

Descrição Descrição resumida da porta com
detalhes relevantes.

Modelo de
Iluminação de
Leitor

Apresenta omodelo ativo atualmente para
esta porta

Modelo de
Porta

Selecione umModelo de Porta com
configuração predefinida que será aplicado
à porta selecionada.
Quando a porta utiliza ummodelo, as
modificações da porta têm de passar por
Alterações de Porta ouModelo de
Porta.

Criar Modelo
de Porta

Clique para criar um novoModelo de
Porta a partir da atual configuração da
porta.

1Clique paramostrar no Aliro
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Modos de Segurança Predefinidos

Modos de Porta
Predefinidos Descrição

Aberta A porta está fisicamente aberta de par em par, através de
ummecanismo automático de abertura de porta.

Não protegida A porta está desbloqueada e pode ser aberta.

Protegida A porta está bloqueada e só pode ser desbloqueada por um
cartão válido.

Bloqueada A porta está bloqueada e o acesso dos utilizadores
desativado.

Descrição dos campos deModos de Leitor Predefinidos

Modos de Leitor Predefinidos e
Opções Descrição

Leitor Nome lógico do leitor

Modo

Cartão e PIN A porta pode ser desbloqueada
com Cartão e PIN.

Cartão A porta pode ser desbloqueada
apenas com Cartão.

Código
Pessoal

As portas podem ser
desbloqueadas com Código
Pessoal. Estemodo também
aceita Cartão.

Código de
Grupo

A porta pode ser desbloqueada
com um Código de grupo.
Estemodo também aceita
Cartão ou Código Pessoal.

Desativado O leitor está desativado.

Descrição dos campos deOutros Modos Predefinidos
Os pontos desta tabela são uma combinação de pontos de Entrada e de Saída definidos numa porta lógica, tais
como botões de Saída, Bloqueios da Porta, Contactos da Porta, Bloqueios Motorizados, etc.

Modos Predefinidos e Opções Descrição

Ponto Nome do ponto de
entrada/saída.
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Modos Predefinidos e Opções Descrição

Modo
Ativado Oponto está ativado.

Desativado Oponto está desativado.

Modos de Segurança
1. Clique no expansorModos de Segurança.
2. Configure o intervalo de tempo do Modo de Segurança nesta secção para dias específicos.
3. Selecione umModo de Porta Agendado.

Modo de Porta
Agendado Descrição

Aberta
A porta está fisicamente aberta de par em par,
através de ummecanismo automático de abertura
de porta.

Não protegida A porta está desbloqueada e pode ser aberta.

Protegida A porta está bloqueada e só pode ser desbloqueada
por um cartão válido.

Bloqueada A porta está bloqueada e o acesso dos utilizadores
desativado.

4. Configure os Modos de Leitor Agendados e os Outros Modos Agendados, conforme explicado na tabela
abaixo.

Descrição dos campos deModos de Leitor Agendados

Campo Descrição

Leitor Nome lógico do Leitor.

Modo

Cartão e PIN
A porta pode ser
desbloqueada com Cartão e
PIN.

Cartão
A porta pode ser
desbloqueada apenas com
Cartão.

Código
Pessoal

As portas podem ser
desbloqueadas com Código
Pessoal. Estemodo também
aceita Cartão.

Código de
Grupo

A porta pode ser
desbloqueada com um
Código de grupo. Este
modo também aceita Cartão
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Campo Descrição

ou Código Pessoal.

Desativado O leitor está desativado.

Descrição dos campos deOutros Modos Agendados
Os pontos desta tabela são uma combinação de pontos deEntrada e deSaída definidos numa porta lógica, tais
como botões de Saída, Bloqueios da Porta, Contactos da Porta, Bloqueios Motorizados, etc.

Campo Descrição

Ponto Nome do ponto de entrada/saída.

Modo
Ativado Oponto está ativado.

Desativado Oponto está desativado.

Exceções Agendadas

Campo Descrição

Nome ONome da exceção.

Modos de
Segurança

Modos de Segurança

Campo Descrição

Sem alteração no modo de
segurança

Omodo de segurança
permanece conforme definido
pela predefinição atual e pelo
plano de porta; como tal,
nenhumamodificação de
exceção agendada afeta omodo
de segurança.

Modo de exceção padrão

A segurança é automaticamente
aumentada durante as datas e
horas da exceção agendada,
conforme definido na tabela
abaixo.

Modo de segurança
personalizado

Omodo de porta ou leitor pode
ser unicamente definido para os
períodos de exceção de data e
hora.

OModo de Exceção Padrão é aplicado quando:
• Primeiro aplicado à porta, e
• Quaisquer alterações de operador são feitas, e
• Quaisquer alterações automáticas são feitas, por exemplo, através do plano
de hora
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Campo Descrição

A tabela abaixo descreve como oModo de Exceção Padrão é definido em
relação ao Modo de Porta quando uma exceção agendada está em uso:

Modo de Porta Atual Modo de Exceção Padrão

Modo de Segurança de Porta

Bloqueada Bloqueada

Protegida Protegida

Não protegida Protegida

Abrir Protegida

Modo de Leitor

Cartão e PIN Cartão e PIN

Cartão Cartão

Código Pessoal Cartão

Código de Grupo Cartão

Desativado Desativado

Outros Modos (Ativar/Desativar)

Botão de saída Sem alteração

Bloqueio da porta Sem alteração

Contacto da porta Sem alteração

Exceções de Local

1. Clique no expansorExceções de Local.
2. Clique paraAdicionar uma linha de exceção de local.
3. Configure os campos conforme necessário. Para obter mais informações, consulte a descrição dos campos

no fim desta secção.
4. Para remover uma exceção de local, selecione-a e clique em Remover.
5. Clique emGuardar.

Campo Descrição

Data de Início Data de início do período de exceção.

Data de Fim Data de fim do período de exceção.

Hora de Início Hora de início do período de exceção.

Hora de Fim Hora de fim do período de exceção.
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NOTA: Está ativa umaExceção de Local desde aData/Hora de Início até àData/Hora de Fim, inclusive. Isto
significa que a exceção de local começa no início dominuto de início especificado e termina no fim dominuto de
fim especificado. Isto permite que os períodos de exceção de local sejam ordenados sequencialmente, sem
sobreposição. Abaixo encontra-se um exemplo:
Data de Início Hora de Início Data de Fim Hora de Fim Comentário
25/06/2014 11h00 25/06/2014 11h00 Começa às 11h00m00, termina às 11h00m59
25/06/2014 11h01 25/06/2014 11h59 Começa às 11h01m00, termina às 11h59m59

l É possível definir vários períodos de exceção, mas estes não podem sobrepor-se.
l Para cada período de exceção selecionado, o utilizador pode definir um conjunto demodos de segurança

para serem aplicados durante este período de segurança.

Detalhes

1. Clique no expansorDetalhes.
2. Configure os campos desta secção e clique emGuardar.

Campo Descrição

Tempo de Desbloqueio (s)

Especifique o período de tempo (em
segundos) em que a porta deve ficar
desbloqueada, antes de voltar a ser
bloqueada após uma entrada válida.

Tempo de Abertura (s)

Este período de tempo (em segundos)
é adicionado ao Tempo de
Desbloqueio (s), no final do qual a
porta deverá ser fechada. Após este
período de tempo, o cliente do Aliro
sinaliza que a porta está aberta há
demasiado tempo no Registo de
Eventos.

Tempo de Aviso de Porta Fixa
(s)

Este período de tempo (em segundos)
é adicionado ao(s) Tempo(s) de
Desbloqueio e ao(s) Tempo(s) de
Abertura. Após este período de
tempo total, o dispositivo de hardware
emite um alarme de Porta Fixa e este
evento é comunicado no Registo de
Eventos.

Tempo de Desbloqueio
Acessível (s)

Este período de tempo (em segundos)
é semelhante ao(s) Tempo(s) de
Desbloqueio, mas é
especificamente para utilizadores
com necessidades de
Acessibilidade Especial.

Aguardar primeiro acesso
válido para desbloquear

Se for configurada com esta opção, a
porta é desbloqueada durante o
respetivoPlano de Acesso apenas
após a primeira identificação de
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Campo Descrição

cartão válido.

Desativar Comandos Manuais

Esta opção permite ativar/desativar a
execução deComandos Manuais
para a porta. Por predefinição, os
comandos estão desativados para a
porta.

Leitores

1. Clique no expansor Leitores.
2. Clique paraAdicionar um novo leitor para esta porta à tabela. Se quiser eliminar uma linha de leitor, clique

no botãoRemover.
3. Configure os campos desta secção e clique emGuardar.

Campo Descrição

Mapeamento do Leitor de
Modelo de Porta

Selecione um leitor adequado.
Nota: Este campo apresenta
todos os leitores disponíveis
doModelo de Porta
selecionado.

Nome Nome do leitor configurado
para esta linha.

Ativar Mecanismo
Automático de Abertura da
Porta

Este campo permite configurar
o leitor para ativar o
Mecanismo Automático de
Abertura da Porta.

Modelo de Iluminação de
Leitor

Isto define qualquer
comportamento especial de
iluminação para o leitor

Contactos da Porta

1. Clique no expansorContactos da Porta.
2. Clique paraAdicionar uma nova entrada de contacto da porta à tabela. Se quiser remover uma entrada de

contacto da porta, clique em Remover.
3. Configure os campos desta secção e clique emGuardar.

Campo Descrição

Mapeamento do Contacto
de Modelo de Porta

Selecione um Contacto da
Porta adequado.
Nota: Este campo
apresenta todos os

31

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17/09/2015



3 Funcionalidades

Campo Descrição

Contactos da Porta
disponíveis do Modelo de
Porta selecionado.

Nome Nome do contacto da porta.

Botões de Saída

1. Clique no expansorBotões de Saída.
2. Clique paraAdicionar uma entrada de botão de saída à tabela. Se quiser remover uma entrada de botão de

saída, clique em Remover.
3. Configure os campos desta secção e clique emGuardar.

Campo Descrição

Mapeamento de Botão de
Saída de Modelo de Porta

Selecione um Botão de
Saída adequado.

Nota: Este campo
apresenta todos os botões
de saída disponíveis do
Modelo de Porta
selecionado.

Nome Nome do botão de saída.

Ativar Mecanismo de
Abertura da Porta

Configura este botão para
ativar o Mecanismo de
Abertura da Porta e abrir a
porta quando se premir o
botão de saída.

Utilizar Tempo Limite de
Acessibilidade

Este período de tempo (em
segundos) permite que a
porta fique desbloqueada
durante o Tempo de
Desbloqueio Acessível1.

Desbloqueio de Prioridade
Elevada

Configura este botão de
saída para o ponto de
entrada definido para a
funcionalidade Desbloqueio
de Prioridade Elevada1.

1Este período de tempo (em segundos) é semelhante ao Tempo de Desbloqueio (s), mas é especificamente para uti-
lizadores com necessidades de Acessibilidade Especial
1A entrada configurada é definida como botão de Saída com ummecanismo automático de abertura de porta e tem
um tempo de desbloqueio separado; esta funcionalidade configura a entrada como entrada de bloqueio/desbloqueio
de emergência sem ter em conta os Horários, modos de Leitor, etc.
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Bloqueios
Esta secção configura tanto os Bloqueios da Porta como os Bloqueios Motorizados.

Bloqueios da Porta
1. Clique no expansorBloqueios.
2. Clique paraAdicionar uma saída de bloqueio da porta à tabela. Se quiser remover uma saída de bloqueio da

porta, clique em Remover.
3. Configure os campos deBloqueios da Porta conforme necessário. Para obter mais informações, consulte

a descrição dos campos abaixo.
4. Clique emGuardar.

Descrição dos campos deBloqueios da Porta

Campos e Opções Opções e Descrição

Mapeamento de Bloqueio de
Modelo de Porta

Selecione um Bloqueio da Porta adequado.

Nota: Este campo apresenta todos os Bloqueios da Porta disponíveis
doModelo de Porta selecionado.

Nome Nome do bloqueio da porta.

Voltar a bloquear

Opções e Descrições

Com porta aberta
Após o desbloqueio, volta a bloquear quando
se abre a porta. É possível configurar um
atraso sobre a abertura da porta.

Com porta fechada
Após o desbloqueio, volta a bloquear apenas
quando se fecha a porta

Impulso
Impulsiona o relé para desbloquear. O
bloqueio externo bloqueia automaticamente
sem envolver o PA.

Voltar a Bloquear Após Tempo
de Abertura (ms)

No caso deCom porta aberta, trata-se do atraso para voltar a bloquear
após a abertura da porta.
No caso de Impulso, trata-se do tempo de impulso.

Bloqueios Motorizados
1. Clique no expansorBloqueios.
2. Clique paraAdicionar uma linha de bloqueiomotorizado à tabela. Se quiser eliminar uma linha, clique em

Remover.
3. Configure os campos deBloqueios Motorizados conforme necessário. Para obter mais informações,

consulte a descrição dos campos abaixo.
4. Clique emGuardar.

Descrição dos campos deBloqueios Motorizados

Campo Descrição

Mapeamento de Bloqueio
Motorizado de Modelo de Porta

Selecione um Bloqueio Motorizado adequado.
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Campo Descrição

Nota: Este campo apresenta todos os Bloqueios Motorizados
disponíveis do Modelo de Porta selecionado.

Nome Nome do bloqueiomotorizado.

Mecanismo de Abertura da Porta

1. Clique no expansorMecanismo de Abertura da Porta.
2. Configure os campos conforme necessário. Para obter mais informações, consulte a descrição dos campos

abaixo.
3. Clique emGuardar.

Campo Descrição

Configurar mecanismo de abertura
da porta

Assinale esta caixa de verificação para configurar ummecanismo de
abertura da porta.

Nome Nome do Mecanismo de Abertura da Porta.

Ação de Abertura

Opções e Descrições

Nenhum Nenhuma ação.

Ativar
Ativar o relé ou a saída para desbloquear
o Mecanismo de Abertura da Porta.

Desativar
Desativar o relé ou a saída para
desbloquear oMecanismo de Abertura
da Porta.

Impulso
Impulsionar o relé ou a saída (ativando e
depois desativando) para desbloquear o
Mecanismo de Abertura da Porta.

Impulso invertido

Impulsionar o relé ou a saída de forma
invertida (desativando e depois ativando)
para desbloquear o Mecanismo de
Abertura da Porta

Tempo de Impulso de Abertura (ms) No caso de Impulso ou de Impulso invertido, trata-se do tempo de
impulso.

Tempo de Atraso de Abertura (ms) Tempo até que omecanismo de abertura da porta seja desbloqueado.

Ação de Fecho

Opções e Descrições

Nenhum Nenhuma ação.

Ativar Ativar o relé ou a saída para bloquear o
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Campo Descrição

Mecanismo de Abertura da Porta.

Desativar
Desativar o relé ou a saída para bloquear
o Mecanismo de Abertura da Porta

Impulso
Impulsionar o relé ou a saída (ativando e
depois desativando) para bloquear o
Mecanismo de Abertura da Porta.

Impulso invertido

Impulsionar o relé ou a saída de forma
invertida (desativando e depois ativando)
para bloquear oMecanismo de
Abertura da Porta.

Tempo de Impulso de Fecho (ms) No caso de Impulso ou de Impulso invertido, trata-se do tempo de
impulso.

Tempo de Atraso de Fecho (ms) Tempo aguardado para que omecanismo de abertura da porta feche.

Anti-passback

1. Clique no expansorAnti-passback.
2. Configure os campos desta secção conforme necessário. Para obter mais informações, consulte as

descrições dos campos abaixo.
3. Clique emGuardar.

Campos e Opções Descrição

Tipo de
Anti-
passback

Desativado As regras de anti-passback não são aplicadas, mas a localização do utilizador
continua a ser registada.

Anti-
passback
ligeiro

Oacesso é permitido apesar das regras de anti-passback e de apenas ser gerado um
alerta se as regras forem violadas.

Anti-
passback
forte

Oacesso é negado e os cartões de todos os utilizadores são imediatamente
definidos como Inativos. O alerta é gerado se as regras de anti-passback forem
violadas. A única forma de repor os cartões dos utilizadores no estado Ativo é
alterar o respetivo estado a partir do cliente do Aliro.

Anti-
passback
temporizado

Oacesso é negado durante o período de tempo definido no campoAcesso Negado
Para. O alerta é gerado se as regras de anti-passback forem violadas.

Acesso Negado Para Período de tempo (medido em horas eminutos) durante o qual é negado o acesso.

Duração

A duração especifica um período de tempo após o qual são automaticamente
perdoadas as regras de anti-passback aos utilizadores dentro da área. Esta
funcionalidade é aplicável tanto aoAnti-passback ligeiro como ao Anti-passback
forte. Se definir a duração como zero, desativa esta funcionalidade.

35

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17/09/2015



3 Funcionalidades

Campos e Opções Descrição

Leitores de Entrada Clique paraAdicionar e configurar um Leitor de Entrada para esta porta. Para
remover este leitor para esta porta, clique em Remover.

Leitores de Saída Clique paraAdicionar e configurar um Leitor de Saída para esta porta. Para
remover este leitor para esta porta, clique em Remover.

Intrusão1

1. Clique em Intrusão para expandir a secção.
2. Selecione a caixa de verificaçãoConfigurar sistema de intrusão para ativar os campos desta secção.
3. Configure os intervalos de tempo doPlano de Ativação nesta secção para dias específicos.
4. Clique paraAdicionar uma novaExceção de Plano de Ativação.
5. Configure os campos desta secção conforme descrito na tabela abaixo.
6. Para remover umaExceção de Plano de Ativação, selecione-a e clique em Remover.

Campo Descrição

Data de Início Data de início do período de exceção.

Data de Fim Data de fim do período de exceção.

Hora de Início Hora de início do período de exceção.

Hora de Fim Hora de fim do período de exceção.

NOTA:Está ativa umaExceção de Plano de Ativação desde aData/Hora de Início até àData/Hora de Fim,
inclusive. Isto significa que a exceção de plano de ativação começa no início dominuto de Início especificado e
termina no fim dominuto de Fim especificado. Isto permite que os períodos de exceção de plano de ativação
sejam ordenados sequencialmente, sem sobreposição. Abaixo encontra-se um exemplo:
Data de Início Hora de Início Data de Fim Hora de Fim Comentário
25/06/2014 11h00 25/06/2014 11h00 Começa às 11h00m00, termina às 11h00m59
25/06/2014 11h01 25/06/2014 11h59 Começa às 11h01m00, termina às 11h59m59

l É possível definir vários períodos de exceção, mas estes não podem sobrepor-se.
l Para cada período de exceção selecionado, o utilizador pode definir um conjunto demodos de segurança

para serem aplicados durante este período de segurança.
7. Configure os campos de Intrusão conforme necessário. Para obter mais informações, consulte a descrição

do campo de intrusão abaixo.
8. Clique paraGuardar as alterações.

Campo Descrição

Modo de Intrusão de
Exceção Selecione o evento Ativar ou Desativar para a Exceção selecionada.

Atraso de
Reativação
Automática de

A mesma descrição que Atraso de Reativação Automática (m), mas aplica-se à
Exceção selecionada.

1Termo lógico que abrange as ações utilizadas para controlar um sistema de intrusão.
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Campo Descrição

Exceção (m)

Atraso de
Reativação
Automática (m)

Se um utilizador desativar o sistema de intrusão durante um período de tempo
especificado por um Plano de Acesso de Ativação automática, o sistema tentará
automaticamente a reativação após este atraso.

Atraso de Pré-
ativação Manual (s)

Oatraso de pré-ativaçãomanual é aplicado se a ativação for efetuada pelo utilizador em
qualquer leitor ou botão de ativação ou por operação remota.

NOTA: O sistema aguarda o tempo do atraso de pré-ativação antes de iniciar a ativação
solicitada. Durante o atraso de pré-ativação, os utilizadores recebem um pré-aviso. O
utilizador pode cancelar a ativação apresentando um cartão válido ou premindo o botão
de saída.

Atraso de Pré-
ativação Automática
(s)

Oatraso de pré-ativação automática é aplicado se a ativação for efetuada através do
plano de acesso.

NOTA: O sistema aguarda o tempo do atraso de pré-ativação antes de iniciar a ativação
solicitada. Durante o atraso de pré-ativação, os utilizadores recebem um pré-aviso. O
utilizador pode cancelar a ativação apresentando um cartão válido ou premindo o botão
de saída.

Caixa de verificação
Desbloquear Se a
Desativação Falhar

Se uma desativação falhar, por exemplo, se ainda estiver presente uma resposta do
estado do alarme após o tempo limite, esta definição especifica se a porta será
desbloqueada ou se a porta permanecerá bloqueada para impedir o utilizador de entrar na
área ativada e de provocar um alarme de intrusão. Quando assinalado, a porta irá
desbloquear, mesmo que a área ainda esteja ativada. Neste caso, o alarme não será
controlado pelas definições no Aliro. Contacte o seu fornecedor de sistema de intrusão
externo paramais informações em relação ao alarme.

Caixa de verificação
Aguardar primeiro
acesso válido para
desativar

Se estiver assinalada, a porta permanecerá bloqueada e ativada até que seja efetuado
um acesso válido, mesmo que a porta/modo de leitor esteja definido para desbloquear a
uma hora anterior.

Botão de Ativação Nome do ponto de entrada que poderia ser utilizado para iniciar a ativação. (opcional)

Resposta do Estado
do Alarme

Nome da entrada que permite detetar o estado ativado/desativado do sistema de
intrusão externo. Se o sistema de intrusão de portas estiver configurado, a entrada
Resposta do Estado do Alarme (ASF) é obrigatória.

Tempo limite

Durante a sequência de ativação, a saída de ativação é utilizada para comandar o
sistema de intrusão externo que ativa ou desativa a área. Depois, a entrada ASF é
utilizada para detetar a alteração do estado de intrusão no tempo limite especificado de
modo a determinar o êxito ou falha da tentativa de ativação/desativação. O tempo limite
é especificado emmilissegundos, porque um sistema externo pode ser capaz de reagir
emmenos de um segundo.

Duração do LED
Vermelho

Se definir a Duração do LED Vermelho como 0, o LED vermelhomantém-se aceso
enquanto a entrada ASF indicar a ativação. Se definir a Duração do LED Vermelho
como 1–99 segundos, o LED acende-se durante o tempo especificado e apaga-se
quando a entrada ASF indicar a ativação.
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Campo Descrição

Saída de Ativação
Nome do ponto de saída que permite comandar o sistema de intrusão externo para ativar
ou desativar uma área. Se o sistema de intrusão estiver configurado, a Saída de
Ativação é obrigatória.

Ativar
Ação

Nenhum Nenhuma ação

Ativar Ativa a Saída de Ativação para ativar o sistema de intrusão externo.

Desativar Desativa a Saída de Ativação para ativar o sistema de intrusão externo.

Impulso Impulsiona a Saída de Ativação (ativando e depois desativando) para ativar o sistema
de intrusão externo.

Impulso
Invertido

Impulsiona a Saída de Ativação de forma invertida (desativando e depois ativando)
para ativar o sistema de intrusão externo.

Tempo de Impulso
de Ativação (ms)

Tempo de impulso configurado para ativar ou desativar a ação de ativação. Aplica-se
apenas se a Ação de Ativação estiver definida como Impulso ou Impulso Invertido.

Desativar
Ação

Nenhum Nenhuma ação.

Ativar Ativa a Saída de Ativação para desativar o sistema de intrusão externo.

Desativar Desativa a Saída de Ativação para desativar o sistema de intrusão externo.

Impulso Impulsiona a Saída de Ativação (ativando e depois desativando) para desativar o
sistema de intrusão externo.

Impulso
Invertido

Impulsiona a Saída de Ativação de forma invertida (desativando e depois ativando)
para desativar o sistema de intrusão externo.

Tempo de Impulso
de Desativação (ms)

Tempo de impulso configurado para ativar ou desativar a ação de desativação. Aplica-se
apenas se a Ação de Desativação estiver definida como Impulso ou Impulso
Invertido.

3.1.3.2 Modificar a Configuração de Porta
Existem duas formas demodificar a configuração de porta:

l A vistaPortas
l OassistenteModificar

Restrições de Modificação
A capacidade demodificar uma configuração de porta depende de se está associada aoHardware e/ou aoModelo
de Porta. A matriz abaixo descreve oCenário de Dependência de Porta do Hardware, bem como doModelo de
Porta e, assim, a capacidade demodificar configurações de porta.

Associado ao
Hardware

Associado
a
Modelo de
Porta

Capacidade de Adicionar/Editar/Remover
Funcionalidade de Porta

Utilizar a vista
Porta

Utilizar o assistente
Modificar

Utilizar

38

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17/09/2015



3 Funcionalidades

Associado ao
Hardware

Associado
a
Modelo de
Porta

Capacidade de Adicionar/Editar/Remover
Funcionalidade de Porta

Vista do Modelo
de Porta

Cenário de
Porta 1

ü
ü ü ü ü

Cenário de
Porta 2

ü ü ü* ü ü

Cenário de
Porta 3

ü ü û** ü ü

* Neste cenário específico, não é possível adicionar ou remover itens de porta na vistaPortas, pois os botões
Adicionar eRemover não estarão disponíveis. Os itens de porta devem ser adicionados ou removidos através do
assistenteModificar.
** Neste cenário específico, não é possível editar as definições de porta na vista Portas. Os únicos campos que
estarão disponíveis sãoNome,Modelo de Porta eCriar Modelo de Porta.

Sobre o Assistente de Modificação de Porta
Este assistente permitirá efetuar as seguintes alterações numa porta selecionada:

l Desassociar do Hardware - Esta secção permite desanexar esta porta do Access Point físico configurado,
sem perder os direitos de acesso do utilizador configurados relativamente à porta. Posteriormente, poderá
associar a porta a um novo Access Point.

l Alterar Hardware - Esta secção permite alterar omapeamento do hardware existente ou selecionar
hardware novo e alterar o seumapeamento de ponto.

l Alterar Configuração da Porta - Esta secção permite adicionar, modificar ou remover uma funcionalidade
de porta.
Por exemplo, nesta secção, pode adicionar novos botões de Saída ouContactos da Porta.

Remover Portas
1. Aceda a Visão Geral >  Portas.
2. Selecione a porta a eliminar a partir da Lista Principal.
3. Clique em Eliminar.

Nota: O sistema não irá desassociar automaticamente quaisquer itens dependentes desta porta. Tem de remover
manualmente todas as dependências daPorta, como a Planta de Localização, Direitos de Acesso do
Utilizador eGrupos de Acesso, antes de poder eliminar a Porta do sistema.

3.1.4 Grupos de Acesso
Os Grupos de Acesso são uma forma de especificar direitos de acesso relativamente a portas e/ou áreas que
podem ser aplicados a vários utilizadores. Se utilizar grupos de acesso, pode atualizar num único passo os direitos
de acesso relativamente a vários utilizadores.

3.1.4.1 Criar Grupos de Acesso
1. Clique em VisãoGeral1 e depois em Grupos de Acesso2. Aparece a vista Grupos de Acesso.

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
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Descrição dos Painéis e da Barra de Ferramentas

Painéis e Botões Descrição

Lista Principal
Painel esquerdo nesta vista que apresenta uma lista
principal com os nomes de todos os grupos de acesso
configurados.

Painel Principal
Apresenta vários campos de configuração de grupos de
acesso.

Criar Cria um novo grupo de acesso.

Eliminar Elimina um item selecionado.

Guardar Guarda a atual configuração.

Cancelar Cancela as alterações feitas desde a última vez que
guardou.

Configurar um Grupo de Acesso
1. Clique em Criar1. Aparecem os campos de configuração doGrupo de Acesso.
2. Introduza um Nome2 para oGrupo de Acesso. Por exemplo, Pós-Expediente poderia definir o acesso a

áreas de um edifício fora do horário normal de trabalho ou Trabalhadores poderia definir o acesso a áreas
comuns de um edifício durante o horário normal de trabalho.

3. Defina as horas deAcesso à Área e/ou de Acesso à Porta:
l Para os direitos de acesso a Áreas:

1. Em Acesso à Área, clique em Adicionar3
2. Selecione umaÁrea na caixa de diálogo apresentada. Clique emOK.
3. Selecione um Plano de Acesso a associar à área selecionada.

l Para os direitos de acesso a Portas:
1. Em Acesso à Porta, clique em Adicionar4.
2. Selecione umaPorta na caixa de diálogo apresentada. Clique emOK
3. Selecione um Plano de Acesso a associar à porta selecionada.
4. Clique em Guardar5.

4. Clique emGuardar.

Configurar um Código de Grupo
CadaGrupo de acesso pode ter um Código de grupo ativado ou desativado. O código predefinido é de quatro
dígitos; contudo, o número de dígitos no código (4-8) é especificado nas Definições do sistema e pode ser alterado.
Tenha cuidado quando alterar o comprimento, uma vez que:

l Aumentar irá adicionar zeros no início e
l Diminuir irá voltar a gerar os códigos

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
3Clique paramostrar no Aliro
4Clique paramostrar no Aliro
5Clique paramostrar no Aliro
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Lembre-se que omesmo comprimento irá aplicar-se aoCódigo Pessoal. O código é sempre gerado pelo sistema –
não é inseridomanualmente. Se omodo de segurança de uma porta estiver definido paraCódigo de Grupo,
qualquer cartão ou etiqueta também irá funcionar para os utilizadores noGrupo de Acesso.

Campo Descrição

Utilizar
código de
grupo

Marque esta opção se o código deve estar ativado para o Grupo de Acesso. Omodo de
segurança para aPorta tem de estar especificado para permitir oCódigo de grupo.

Código Código de grupo real gerado pelo sistema. Clique em Criar novo para criar um novo ou
substituir um antigo.

Ações de utilizador à porta
1. Insira os dígitos corretos e especificados.
2. Prima a tecla de confirmação ✓ dentro de 5 segundos.
3. A porta é desbloqueada.
l Se o utilizador premir a tecla✗ – ou não premir a tecla de confirmação dentro de 5 segundos, o código é

rejeitado e o leitor volta ao estado normal.
l Outilizador tem três tentativas para inserir os dígitos corretos. Após isso, o leitor está bloqueado e é

apresentada umamensagem. Se um código válido for depois inserido duas vezes, o sistema desbloqueia a
porta e o leitor regressa ao estado normal.

3.1.5 Planos de Acesso
Os Planos de Acesso consistem num conjunto de intervalos de tempo que permitem especificar o período de
concessão do acesso. Geralmente, estão ligados a dias diferentes do calendário e a períodos de tempo diferentes
do dia.

3.1.5.1 Criar um Plano de Acesso
1. Clique em VisãoGeral1 e depois em Planos de Acesso2. Aparece a vistaPlanos de Acesso.

Descrição dos Painéis e da Barra de Ferramentas

Painéis e Botões Descrição

Lista Principal
Painel esquerdo nesta vista que apresenta uma lista principal
de nomes de todos os planos de acesso configurados.

Painel principal
Área principal que apresenta vários campos de configuração
de planos de acesso.

Criar Cria um novo plano de acesso.

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
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Painéis e Botões Descrição

Eliminar Elimina um item selecionado.

Guardar Guarda a atual configuração.

Cancelar Cancela as alterações feitas desde a última vez que guardou.

1. Clique em Criar1. Aparecem os campos de configuração dos Planos de Acesso.
2. Introduza um Nome2 para o plano de acesso.

Os tópicos listados abaixo fornecem instruções para várias configurações de planos de acesso. Expanda um tópico
para ver as respetivas instruções.

Criar um Período de Tempo para um Plano de Acesso
1. Identifique o(s)Dias(s) em que é necessário um plano de acesso.
2. Clique e arraste o cursor na Linha Cronológica desse(s) dia(s) paramarcar o tempo de acesso a verde. A

duração selecionada é apresentada no campoPeríodo de Tempo Selecionado.
3. Clique em Guardar3.

Criar um Plano de Acesso para Todo o Dia
1. Selecione a caixa de verificação Todo o Dia para o dia em que é necessário o acesso. A linha cronológica

do dia selecionado fica verde.
2. Clique em Guardar4.

Modificar um Período de Tempo
1. Identifique oPeríodo de Tempo amodificar.
2. Arraste as extremidades do destaque a verde para aumentar ou diminuir oPeríodo de Tempo.
3. Clique em Guardar5.

Remover um Período de Tempo
1. Clique e selecione oPeríodo de Tempo.
2. Clique em Remover.

Copiar um Período de Tempo entre Dias
1. Marque um Período de Tempo para determinado dia.
2. Clique no botãoCopiar domesmo dia.
3. Clique no botãoColar dos dias em que é necessário este período de tempo. OPeríodo de Tempo original é

copiado.
4. Clique em Guardar6.

Configurar uma Data de Início para um Plano de Acesso
1. Abra o expansorAvançado.

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
3Clique paramostrar no Aliro
4Clique paramostrar no Aliro
5Clique paramostrar no Aliro
6Clique paramostrar no Aliro
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2. No campoData de Início, introduza a data em que o plano de acesso deverá começar e a partir da qual
deverá ser repetido.

3. Se não quiser configurar uma Data de Fim para o plano de acesso, assinaleAté aviso adicional.

Configurar uma Data de Fim para um Plano de Acesso
1. Abra o expansorAvançado.
2. Certifique-se de que introduziu umaData de Início.
3. Desmarque a caixa de verificaçãoAté aviso adicional para que o campoData de Fim seja apresentado.
4. No campoData de Fim, introduza a data em que deverá terminar o plano de acesso.
5. Clique em Guardar1 para guardar todas as configurações.

1Clique paramostrar no Aliro
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3.1.6 Planeador de Localização
Oprimeiro passo na criação de umaPlanta de Localização consiste em representar graficamente a(s) área(s) do
seu local juntamente com as portas existentes. O Aliro fornece ferramentas gráficas para o fazer na vista de
planeador de localização.

3.1.6.1 Criar Plantas de Localização
1. Clique em VisãoGeral1 e depois em Planeador de Localização2. Aparece a vistaPlaneador de

Localização.
2. Clique em Criar.
3. Introduza um Nome para a planta de localização.
4. Utilize os comandos descritos abaixo para criar e/ou adicionar áreas e portas.
5. Clique emGuardar.

Também podemudar para a vista múltiplaPlaneador de Localização em Disposições, para verPortas eÁreas.

Descrição dos Painéis e da Barra de Ferramentas

Painéis e Botões Opções Descrição

Área de Desenho
Área central apresentada onde é
possível aplicar ferramentas de
desenho.

Painel de Propriedades

Painel direito apresentado
quando se aplica ou clica num
item da área de desenho.
Apresenta as propriedades
relacionadas do item
selecionado.

Lista Principal

Painel na extremidade esquerda
desta vista, que apresenta uma
lista de nomes das plantas de
localização guardadas.

Criar Apresenta a vista de uma nova
planta de localização.

Eliminar

Elimina uma planta de
localização selecionada.
Nota: O botão Eliminar no
painel individual Propriedades
de Porta/Área elimina um item
selecionado na planta de
localização.

Guardar Guarda a atual configuração.

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro

44

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17/09/2015



3 Funcionalidades

Painéis e Botões Opções Descrição

Cancelar Cancela as alterações feitas
desde a última vez que guardou.

Nome Nome da planta de localização.

Definir Fundo

Procurar

É possível escolher um ficheiro
de imagem numa localização da
rede para a definir como
imagem de fundo da planta de
localização.

Nenhum

Nenhuma imagem de fundo
será definida para a planta de
localização.
Selecione o tamanho da tela,
isto é, o painel de desenho
branco no ecrã, e clique emOK.

Só de leitura

Selecione esta caixa de
verificação para desativar
qualquer edição da conceção ou
das propriedades da planta de
localização existente.

Mover/Selecionar

Clique e clique+arraste qualquer
objeto na área de desenho.
Permite
selecionar/mover/redimensionar
um objeto na área da tela.

Área Poligonal Para desenhar e definir uma
área em forma de polígono.

Área Retangular Para desenhar e definir uma
área em forma de retângulo.

Porta
Para colocar uma porta já
existente no sistema numa
área.

Ferramenta Controlo de deslize Para ampliar ou reduzir a vista
da área de desenho.

Vista Central

Repõe a vista da área de
desenho para o centro demodo
a que toda a área de desenho
seja apresentada.

Áreas

Criar uma Área Retangular:
1. Clique em Área Retangular.
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2. Clique e arraste uma área na área de desenho. A área fica sombreada a azul.
3. No painel Propriedades da Área, introduza oNome e aDescrição da área.
4. Depois, adicione uma oumais Portas à área.

Leiamais sobre adicionar portas à planta de localização.
5. Clique emGuardar.

Será adicionada ao painel principal da vistaÁreas.

Criar uma Área Poligonal
1. Clique em Área Poligonal.
2. Clique e demarque os diversos limites para a área poligonal na área de desenho. A área fica sombreada a

azul.
3. No painel Propriedades da Área, introduza oNome e aDescrição da área.
4. Adicione uma oumais Portas à área.

Leiamais sobre adicionar portas à planta de localização.
5. Clique emGuardar.

Será adicionada ao painel principal da vistaÁreas.

Redimensionar Áreas:
1. Clique em Mover/Selecionar.

2. Clique e arraste um canto da área para a redimensionar.
3. Clique emGuardar.

Adicionar Pontos/Cantos a Áreas:
1. Clique em Mover/Selecionar.

2. Ctrl+ clique na posição pretendida de umamargem da área. Aparece um novo ponto na posição em que
clicou.

3. Modifique a forma da área adicionando pontos e redimensionando a área. É possível remover qualquer ponto
com a tecla Delete do teclado.

Eliminar Pontos/Cantos de Áreas
1. Clique em Mover/Selecionar.

2. Selecione o ponto/canto a eliminar.
3. Clique em Eliminar no painel Propriedades da Área.

O ponto/canto será eliminado da área.

Eliminar Áreas de uma Planta de Localização
1. Clique em Mover/Selecionar.

2. Selecione aÁrea na planta de localização.
3. Clique em Eliminar no painel Propriedades da Área.

A área será eliminada da planta de localização e do painel da vista de áreas.

Portas

Adicionar Portas a Áreas
Só pode adicionar portas existentes a áreas. Pode fazê-lo utilizando a vista Planeador de Localização ou a vista
múltipla Planeador de Localização.
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Adicionar Portas utilizando a Vista
Planeador de Localização

Adicionar Portas utilizando a Vista
Múltipla Planeador de Localização

1. Clique em Colocar Porta

Existente e arraste o cursor sobre o
limite de uma área em que a porta
deve ser colocada. Aparece a janela
Portas Disponíveis.

2. Selecione uma porta existente na lista
apresentada. Clique emOK.

3. No painel Propriedades da Porta da
vista Planeador de Localização,
selecione uma área adequada a partir
da lista pendente adjacente para cada
Leitor de Entrada.

4. Clique em Guardar.

1. A partir da barra de ferramentas
superior principal do Aliro, aceda a
Disposições > vista múltipla
Planeador de Localização.

2. Clique e arraste uma porta existente
do painel principal da vista Porta para
o limite de uma área na planta de
localização.

3. No painel Propriedades da Porta da
vista Planeador de Localização,
selecione uma área adequada a partir
da lista pendente adjacente para cada
Leitor de Entrada.

4. Clique em Guardar.

Nota:
l Não é possível editarNome da Porta eDescrição na vistaPlaneador de Localização.
l Pode ser utilizada uma porta para ummáximo de duas áreas:

o Uma porta pode juntar-se a uma Área e à área Saída Global
ou

o Uma porta pode juntar-se a duas Áreas.
l Uma área guardada pode ser utilizada em apenas umaPlanta de Localização.

Eliminar Portas na Planta de localização:
1. Clique em Mover/Selecionar.

2. Selecione uma Porta na planta de localização.
3. Clique em Eliminar no painel Propriedades da Porta.
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3.1.7 Funções
As Funções são um conjunto de permissões que concedem ou negam o acesso dos utilizadores a partes do
sistema Aliro. Podem ser atribuídas a vários utilizadores do sistema de segurança com direitos e responsabilidades
diferentes.

Permissões
do Sistema Detalhes Administrador

do Sistema
Operador do
Administrador

Administrador
do
Local

Titular
de
Cartão
Básico

Iniciar
Sessão no
Cliente Web

Iniciar sessão atravésda páginaWeb do anfitrião ü ü ü

Ver e Operar

Funcionalidade Visão Geral ü ü ü

Funcionalidade Utilizadores ü ü ü

Funcionalidade Registo de Eventos ü ü ü

Funcionalidade Notificações ü ü ü

Funcionalidade Definiçõesdo Sistema ü ü ü

Funcionalidade Áreas ü ü ü

Funcionalidade Modelos de Hardware ü ü ü

Funcionalidade Grupos de Acesso ü ü ü

Funcionalidade Planos de Acesso ü ü ü

Funcionalidade Cópia de segurança/Restauro ü ü ü

Funcionalidade Hardware ü ü ü

Funcionalidade Portas ü ü ü

Funcionalidade Modelos de Cartão ü ü ü

Funcionalidade Funções ü ü ü

Funcionalidade Planeador de Localização ü ü ü

Permissões

Operadores do Local
Capacidade para criar novosutilizadorese editar ou
eliminar utilizadoresexistentes com a função
Operador do Local atribuída

ü ü ü

Administradores do Local
Capacidade para criar novosutilizadorese editar ou
eliminar utilizadoresexistentes com a função
"Administrador do Local" atribuída

ü ü ü

Administradores do Sistema
Capacidade para criar novosutilizadorese editar ou
eliminar utilizadoresexistentes com a função
Administrador do Sistema atribuída

ü ü ü

Titulares de Cartão Básicos
Capacidade para criar novosutilizadorese editar ou ü ü ü
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Permissões
do Sistema Detalhes Administrador

do Sistema
Operador do
Administrador

Administrador
do
Local

Titular
de
Cartão
Básico

eliminar utilizadoresexistentes com a função Titular
de Cartão Básico atribuída

3.1.7.1 Atribuir uma Função a um Utilizador
1. Na página VisãoGeral1, selecione Utilizadores2. Aparece a vistaUtilizadores.
2. Clique em Criar3 para um novo utilizador ou selecione um utilizador existente na lista principal4 à

esquerda.
3. Indique oNome eApelido.
4. Na lista pendente Função, selecione uma função para atribuir a este utilizador. Para outras funções, que não

Titular do Cartão, configure os campos adicionais Nome de utilizador, Palavra-passe eNome de
Utilizador de Domínio.

5. Clique em Guardar5.

A função selecionada é atribuída ao utilizador.

3.1.8 Hardware
Um hardware de Access Point (AP) é a unidade base do sistema de controlo de acesso Aliro. Primeiro, tem de
configurar o AP no seu sistema, antes de criar portas ou efetuar quaisquer outras operações de controlo de acesso.
Para obter detalhes sobre como o fazer, consulte a secçãoConfigurar o Hardware.

Tópicos Relacionados
l Configurar o Hardware
l Alterar a Configuração de Hardware

3.1.8.1 Configurar o Hardware
1. Clique em VisãoGeral6 e depois em Hardware7. Aparece a vistaHardware.

Descrição dos Painéis e da Barra de Ferramentas

Painéis e Botões Descrição

Lista Principal Painel esquerdo nesta vista que apresenta uma Lista Principal de nomes de portas e
hardware.

Painel Principal Apresenta vários campos de configuração de hardware num Painel Principal.

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
3Clique paramostrar no Aliro
4Clique paramostrar no Aliro
5Clique paramostrar no Aliro
6Clique paramostrar no Aliro
7Clique paramostrar no Aliro
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Painéis e Botões Descrição

Eliminar Elimina um item selecionado.

Guardar Guarda a atual configuração de hardware.

Cancelar Cancela as alterações feitas desde a última vez que guardou.

Detetar Deteta todo o hardware disponível na rede.

Carregar
Firmware

Carrega uma imagem de firmware a partir damáquina local para o hardware
selecionado.

Botão Apresenta a vista de portas para aceder às configurações para Criar Portas.

Modificar Um assistente para alterar a configuração do(s) hardware(s) selecionado(s).

Detetar Hardware
Nota: Se tiver firewalls instaladas no PC, tem de abrir o tráfego UDP à porta 51526 (de entrada) e à porta 2000 (de
saída).
Depois de concluída a deteção, pode reverter esta alteração.

1. Clique no botão Detetar1, localizado na barra de ferramentas superior.

Os dispositivos de hardware detetados aparecem na lista principal desta vista. A cor de apresentação de
cada dispositivo depende do respetivo estado.

Cor de
Apresentação do
Hardware

Estado Descrição

Azul (itálico) Detetado O hardware está disponível, mas não está definido qualquer endereço de
anfitrião no anfitrião do Aliro para o ligar a este hardware.

Vermelho Offline O hardware detetado está ligado, mas não está a comunicar com o
anfitrião do Aliro.

Preto Online O hardware detetado está ligado e a comunicar com o anfitrião do Aliro.

Cinzento Desconhecido O hardware é detetado, mas o seu estado é temporariamente
desconhecido porque o sistema está a tentar obter a configuração do
hardware do PA.

Configurar um Dispositivo de Hardware Detetado para o Estado Online
1. Clique num dispositivo deHardware detetado na lista principal, apresentado a azul. Os campos dos

parâmetros Rede e Anfitrião relativos a este dispositivo de hardware são apresentados no painel adjacente.

Instruções de seleçãomúltipla:
- PrimaShift + Clique para selecionar vários AP.
- Configure os campos apresentados. Consulte a tabela abaixo.

1Clique paramostrar no Aliro
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- Clique em Atualizar Access Points Selecionados.
- SelecioneAP individuais e, se necessário, modifique as predefinições deEntradas/Saídas/Interface do
Leitor, antes de criar uma porta.

2. Configure conforme descrito abaixo.

Descrições dos campos

Campo Descrição

Nome Modifique o Nome do dispositivo de hardware, se necessário.

Número de Série Trata-se do Número de Série exclusivo do dispositivo, utilizado para a comunicação
entre o servidor anfitrião do Aliro e o dispositivo de hardware. Este campo é
automaticamente preenchido aquando da deteção.

Versão do Firmware Versão do Firmware do dispositivo de hardware. Este campo é automaticamente
preenchido aquando da deteção.

Versão do Hardware Versão do hardware do dispositivo de hardware. Este campo é automaticamente
preenchido aquando da deteção.

Endereço MAC Endereço MAC do dispositivo de hardware. Este campo é automaticamente
preenchido aquando da deteção.

Endereço do Anfitrião Introduza o endereço IP do anfitrião do Aliro para ligar o Access Point ao Aliro.
Nota: Se não configurar corretamente este campo, o estado do Access Point nãomuda
para online.

Caixa de verificação
Utilizar DHCP para
obter endereços

Se não selecionar esta caixa de verificação, tem de preencher os campos abaixo.
Se assinalar esta caixa de verificação, o servidor DHCP é utilizado para o
preenchimento automático dos campos abaixo.

Endereço IP Endereço IP do dispositivo de hardware.

Gateway de rede Este é o seu endereço doGateway de Rede e é obrigatório, mesmo que não seja
necessário para a ligação de rede.

Máscara de rede Máscara de rede que permite aceder à rede remota do dispositivo de hardware.

Servidor DNS
Preferido

Endereço IP do primeiro servidor DNS.

Servidor DNS
Alternativo

Endereço IP do segundo servidor DNS.

3. Clique em Guardar1 depois de configurar os campos desta página.

O dispositivo de hardware fica a preto na lista principal, indicando que já está online. Estarão disponíveis
mais opções de configuração quando o dispositivo de hardware estiver online.

Configurar um Dispositivo de Hardware Online
Pode configurar as secções dentro dos seguintes expansores para o dispositivo de hardware:

Identificação

1Clique paramostrar no Aliro
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1. Clique no expansor Identificação1. As descrições dos campos desta secção são fornecidas na seguinte
tabela.

Descrições dos Campos

Campo Descrição

Nome Por predefinição, aparece o número de série ou o Nome do dispositivo de hardware.

Número
de Série

Número de série do dispositivo. Campo preenchido automaticamente. Não pode ser editado pelo
utilizador.

Endereço
MAC

Endereço MAC do dispositivo. Campo preenchido automaticamente. Não pode ser editado pelo
utilizador.

Estado Estado do dispositivo. Campo preenchido automaticamente. Não pode ser editado pelo utilizador.

Modelo Modelo do dispositivo. Campo preenchido automaticamente. Não pode ser editado pelo utilizador.

Versão do
Hardware

Versão do Hardware do dispositivo. Campo preenchido automaticamente. Não pode ser editado
pelo utilizador.

Versão do
Firmware

Versão do Firmware do dispositivo. Campo preenchido automaticamente. Não pode ser editado
pelo utilizador. O valor deste campomuda se transferir uma nova versão do firmware.

Propriedades do Modelo
Esta configuração permite selecionar e aplicar umModelo de Hardware pré-configurado a este dispositivo de
hardware.

1. Clique em Selecionar e aplicar Modelo de Hardware.... Clique em Guardar2.

Transferência do Firmware
Esta configuração permite transferir imagens do firmware para leitores e dispositivos de hardware. Para tal, primeiro
tem de especificar um ficheiro de imagem do firmware para ser copiado de uma localização do cliente local para o
servidorWeb do Aliro. Depois, tem de localizar esta imagem do firmware no Aliro e transferi-la para o dispositivo de
hardware. Em seguida, os passos simples necessários são explicados.

1. Clique no botão expansor Transferência do Firmware. As descrições dos campos desta secção são
fornecidas na tabela abaixo.

2. Clique em Carregar Firmware3 localizado na barra de ferramentas superior desta página. Selecione o ficheiro
de imagem do firmware a ser transferido para o servidorWeb.

3. Clique no botão de lista pendente desta secção e selecione omesmo ficheiro de imagem do firmware na lista
apresentada.

4. Clique em Transferir.... Aparece uma caixa de diálogo com a percentagem da transferência até ficar
concluída.

Descrições dos Campos

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
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Campos Descrição

Transferir
Ficheiro

Selecione entre as versões de firmware apresentadas.

Botão Transferir Transfere a versão de firmware selecionada do servidorWeb para o dispositivo de hardware
selecionado.

Nome Nome do ficheiro de imagem do firmware.

Tipo Imagem de Acesso - Imagem para um dispositivo de Access Point. A imagem completa
inclui o SO e a aplicação.
Imagem do Leitor - Imagem do firmware selecionada para um reitor.
Imagem da BD do Leitor
Imagem Completa

Versão Número de versão da imagem do firmware.

Transferir
firmware para
todos os leitores

Selecione este campo para Transferir o firmware selecionado para todos os leitores
ligados a este dispositivo de hardware. Esta opção é apresentada apenas se tiver sido
selecionada uma imagem do firmware do leitor.

Transferir
firmware para
leitores
individuais

Selecione este campo para Transferir o firmware selecionado para leitores individuais.
Esta opção é apresentada apenas se selecionar uma imagem do firmware do leitor.

Detalhes
1. Clique no botão expansor Detalhes1. As descrições dos campos desta secção são fornecidas na seguinte

tabela.
Descrições dos Campos

Campo Descrição

Idioma do Sistema Define o Idioma do Sistema do dispositivo de hardware para
mensagens do sistema, isto é, mensagens não relacionadas com o
utilizador ou o cartão.

Fuso Horário Define o Fuso Horário para o dispositivo de hardware.

Utilizar horário de verão Selecione esta caixa de verificação para configurar este dispositivo de
hardware demodo a Utilizar o horário de verão.

Modo
anti-
remoção

Opções e Descrições

Reposição automática A Reposição automática assegura que o dispositivo de
hardware é reposto automaticamente após a entrada nomodo
demanipulação.

Desativado Desativado define o dispositivo de hardware para a reposição
manual após a entrada nomodo demanipulação

Definições de Comunicação

1Clique paramostrar no Aliro
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1. Clique no botão expansor Definições de Comunicação1. As descrições dos campos desta secção são
fornecidas na seguinte tabela.

Descrições dos Campos

Campo Descrição

Utilizar DHCP
para obter
endereços

Se não selecionar esta caixa de verificação, tem de preencher os campos abaixo.
Se selecionar esta caixa de verificação, o servidor DHCP é utilizado para o
preenchimento automático dos campos abaixo.

Endereço IP Número de endereço IP do dispositivo de hardware.

Gateway de rede Endereço do gateway de rede...

Máscara de rede Máscara de rede que permite aceder à rede remota do dispositivo de hardware

Servidor DNS
Preferido

Endereço IP do primeiro servidor DNS.

Servidor DNS
Alternativo

Endereço IP do segundo servidor DNS.

Comunicação
Ativada

Assinale para Comunicação Ativada entre o Access Point e o anfitrião do Aliro. Os
eventos com origem nos Access Points são comunicados ao anfitrião.

É multidrop Campo só de leitura que descreve se o Access Point selecionado tem comunicação RS485
multidrop com outros Access Points.
Se assinalar esta caixa, este Access Point é considerado o Access Point principal para o
anfitrião comunicar com os outros Access Points.

Pode ser
detetado

Se esta caixa de verificação estiver selecionada, o dispositivo de hardware é apresentado
na lista principal do lado esquerdo da vista de hardware, depois de clicar em Detetar.

Endereço MAC Endereço MAC do dispositivo de hardware. Este campo é automaticamente preenchido
aquando da deteção.

Endereço do
Anfitrião

Introduza o endereço IP do anfitrião do Aliro para ligar o hardware ao Aliro.

Nome de
Utilizador do
Servidor Web

Nome de utilizador de início de sessão para a interfaceWeb do Access Point.

Palavra-passe do
Servidor Web

Palavra-passe de início de sessão para a interfaceWeb do Access Point.

Interface do Leitor 1 e 2
1. Clique no expansor Interface do Leitor 12 ou Interface do Leitor 23. As descrições dos campos destas

duas secções são fornecidas na seguinte tabela.

Descrições dos Campos

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
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Campo e
Opções

Opções Descrição

Lista
pendente
Tipo de
Leitor

Wiegand Especifica o protocoloWiegand para esta interface do leitor.

OSDP Especifica o protocolo OSDP para esta interface do leitor.

Relógio/Dados Especifica o protocolo Clock-Data para esta interface do leitor.

Nome Nome do leitor conforme definido no dispositivo de hardware. Recomenda-se
que não altere o nome.

Formato do Cartão Lista dos Formatos de Cartão disponíveis suportados pelos Access Points.

Modo de
Acesso

Acesso O leitor executa funções de acesso nestemodo, tais como abertura da porta,
bloqueio da porta, etc. Os eventos acionados pelo leitor nestemodo são
apresentados no registo de eventos.

Inscrição de
Cartões

O leitor executa apenas funções de inscrição de cartões nestemodo. Os
eventos acionados pelo leitor nestemodo não são apresentados no registo de
eventos.

Ponto de
Reunião

O leitor será utilizado como um ponto de reunião juntamente com a função de
relatório de chamada. Nestemodo, o leitor apenas executa funções de ponto de
reunião e o anti-passback não está disponível.

Modo anti-
remoção

Desativado Define o dispositivo de hardware para a reposição automática após a entrada no
modo demanipulação.

Reposição
automática

Define o dispositivo de hardware para a reposiçãomanual após a entrada no
modo demanipulação.

ID do Hardware Este ID é específico de cada dispositivo de hardware. É preenchido
automaticamente e não pode ser alterado.

Número de Série Número de Série do dispositivo de hardware. Este campo é preenchido
automaticamente e não pode ser alterado.

Modelo Modelo do dispositivo de hardware.

Versão do Firmware Refere-se à Versão do Firmware atualmente transferida para este leitor.

Entradas
1. Clique no botão expansor Entradas1.

As descrições dos campos desta secção são fornecidas na seguinte tabela.
Descrições dos Campos

Campos e Opções Descrição

Nome Nome da entrada, que idealmente deve refletir a respetiva localização e
função no sistema global.

Invertido A lógica do sinal de entrada está Invertida.

1Clique paramostrar no Aliro
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Campos e Opções Descrição

Ativado A entrada está Ativada.

Funcionalidade Opções e Descrições

Não
utilizado

Não está configurada qualquer funcionalidade

Contacto da
porta

Define este ponto de entrada como sensor de Contacto da Porta,
monitorizando o estado aberto ou fechado da porta.

Contacto de
bloqueio

Define este ponto de entrada como sensor deContacto de Bloqueio,
monitorizando a execução do bloqueio.

Botão de
saída

Define esta entrada como botão de Saída.

Resposta do
estado do
alarme

Configura esta entrada para a sinalização de umaResposta do estado do
alarme a partir de um painel de intrusão que define se uma área está
ativada ou desativada.

Interruptor Define esta entrada como botão de saída com o direito de acessibilidade
Interruptor.

Desbloqueio
de
prioridade
elevada

Se esta entrada for definida como botão de saída com ummecanismo
automático de abertura de porta e tiver um tempo de desbloqueio separado,
oDesbloqueio de prioridade elevada configura a entrada como entrada
de bloqueio/desbloqueio de emergência sem ter em conta os planos de
acesso, modos de leitor, etc.

Deteção de
adulteração

Configura esta entrada para aDeteção de adulteração no dispositivo de
hardware.

Botão de
ativação

Define esta entrada como um Botão de Ativação que ativa uma área.

Falha de
energia

Configura esta entrada demodo a que indique uma Falha de energia. Se
for acionado um destes eventos, são gerados registos de eventos.

Ativar Notificações Se selecionar Ativar Notificações, a entrada aciona um evento quando
o respetivo estadomuda.

Saídas
1. Clique no botão expansor Saídas1. As descrições dos campos desta secção são fornecidas na seguinte

tabela.
Descrições dos Campos

1Clique paramostrar no Aliro
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Campo Opções e Descrição

Nome Nome da saída, que idealmente deve refletir a respetiva localização e função no sistema
global.

Funcionalidade Opções de lista pendente e descrições

Desvio do alarme Configura o ponto de saída para ignorar uma área ativada.

Bloqueio da porta Configura este ponto de saída para bloquear/desbloquear uma
porta.

Mecanismo de
abertura da porta

Configura este ponto de saída para abrir uma porta.

Notificação de
eventos

Configura esta saída para ser acionada pelo tipo de notificação de
eventos selecionado.

Ativação/desativação
de intrusão

Configura este ponto de saída para assinalar a
ativação/desativação ao painel de intrusão, que devolve o
respetivo estado através da funcionalidade Resposta do Estado
do Alarme1.

Pré-aviso de
ativação de intrusão

Trata-se de uma saída de pré-alarme, ligada a um dispositivo, que
avisa antes de uma área de intrusão ser ativada.

Bloqueio do motor Define este ponto como um dispositivo combinado de saída-
entrada, que assinala a ocorrência de um bloqueio. O ponto é
configurado como ponto de saída para o bloqueiomotorizado e
como ponto de entrada para o contacto de bloqueio.

Não utilizado A saída não é definida para qualquer funcionalidade.

Wiegand –
campainha

A saída é definida para a campainha do leitorWiegand.

Wiegand – verde A saída é definida para o controlo do LED verde do leitorWiegand.

Wiegand – vermelho A saída é definida para o controlo do LED vermelho do leitor
Wiegand.

Wiegand – amarelo A saída é definida para o controlo do LED amarelo do leitor
Wiegand.

Notificação de
Eventos

Opções de lista pendente e descrição

Tipo de Evento Indefinido Nenhum evento é indicado por esta saída.

Cartão expirado Notifica que o cartão do utilizador expirou.

Porta sem direitos de
acesso

Notifica que o utilizador não tem direitos de acesso à
porta.

1Uma funcionalidade de Ponto de Entrada do dispositivo de hardware para a sinalização a partir de um Painel de
Intrusão que define se uma área está ativada ou desativada.
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Campo Opções e Descrição

Cartão desconhecido Notifica que o cartão é desconhecido.

Violação do plano Notifica que o plano foi violado.

Violação de anti-passback Notifica que o anti-passback foi violado.

Ativação pendente Notifica que uma ativação está pendente.

Cartão inativo Notifica que o cartão está inativo.

Acesso válido – coação Notifica que o utilizador está sob coação.

Acesso de cartão válido Notifica que o acesso com cartão é válido.

Acesso de cartão e PIN
válido

Notifica que o acesso com cartão e PIN é válido.

Acesso REX válido Notifica que o acesso com botão de saída é válido.

Porta forçada Notifica que a porta foi forçada.

Porta fixa Notifica que a porta está fixa.

Porta nunca aberta Notifica que a porta nunca foi aberta.

Porta desprotegida com
comando manual

Notifica que a porta estava desprotegida quando o
respetivo comandomanual foi emitido.

Falha ao bloquear o motor Notifica que houve uma falha de bloqueio por parte do
bloqueiomotorizado.

Falha ao desbloquear o
motor

Notifica que houve uma falha de desbloqueio por parte do
bloqueiomotorizado.

Pedido de saída do PC
para desbloqueio da porta

Notifica que o PC enviou um pedido de saída.

Porta reposta pelo
operador

Notifica que a porta foi reposta por um operador.

Ativação iniciada pelo
plano de acesso

Notifica que a ativação foi iniciada por um plano de acesso
configurado.

Ativação confirmada Notifica que a ativação foi confirmada.

Falha de ativação Notifica que a ativação falhou.

Ativação iniciada a partir
do painel de intrusão

Notifica que a ativação foi iniciada a partir do painel de
intrusão.

Desativação iniciada a
partir do painel de intrusão

Notifica que a desativação foi iniciada.

Desativação confirmada Notifica que a desativação foi confirmada.
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Campo Opções e Descrição

Falha de desativação Notifica que a desativação falhou.

Ativação cancelada Notifica que a ativação foi cancelada.

Pré-aviso de Ativação Notifica, através de um aviso, que uma área vai ser
ativada.

Modo anti-remoção da
tampa do AP

Notifica amanipulação da tampa do AP.

Modo anti-remoção da
parede do AP

Notifica amanipulação da parede do AP.

Modo anti-remoção do AP Notifica amanipulação do AP.

Modo anti-remoção do
leitor

Notifica amanipulação do leitor.

ID do
Hardware

Este ID é específico de cada dispositivo de hardware. Trata-se de um campo preenchido
automaticamente que não pode ser alterado por um utilizador do Aliro.

Manutenção
1. Clique no expansor Manutenção1. As descrições dos comandos desta secção são fornecidas na seguinte

tabela.

Comando Descrição

Inicializar Inicializa o Dispositivo de Hardware

Cancelar Inicializar Para a inicialização

Descrição do pedido É forçada a descrição do AP

Ativar Campainha Ativa a campainha do Hardware durante 10 segundos

Desativar Campainha Desativa a campainha do Hardware

Criar uma Porta a partir da Vista Hardware
Esta operação cria uma nova porta e associa-a ao Access Point selecionado. Nota: Pode criar simultaneamente
várias portas para AP diferentes com a opção de seleçãomúltipla. Para tal, primaShift + Clique e os AP
necessários da lista principal.

1. Clique em Criar Portas2.
2. Na caixa de diálogo apresentada, especifique oNome da Porta. Se tiver configuradoModelos de Porta,

pode selecionar opcionalmente um. A porta criada aparece lado a lado com este Access Point na lista
principal.

Depois de efetuar as configurações necessárias, clique em Guardar3.

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
3Clique paramostrar no Aliro
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3.1.8.2 Modificar a Configuração de Hardware
Este assistente permitirá efetuar as seguintes alterações no hardware selecionado:

l Substituir Hardware - Para substituir o hardware existente.
l Desassociar da Porta - Para desanexar este hardware da porta, sem perder os direitos de acesso do

utilizador configurados relativamente à porta. Posteriormente, pode associar este hardware a outra porta.
l Alterar Configuração da Porta - Para adicionar/modificar/remover uma funcionalidade de porta, por

exemplo, para adicionar novos botões de saída ou contactos da porta.

3.1.9 Acerca dos Efeitos da Moldura de Luz
Esta função permite um esquema de cor personalizado para aMoldura de luz. Tal pode ser utilizado em quaisquer
Modelos de Iluminação de Leitor específicos.

Tópicos Relacionados
l Criar Efeitos daMoldura de Luz
l Acerca dos Modelos de Iluminação de Leitor
l Criar Modelo de Iluminação de Leitor

3.1.10 Criar Efeitos da Moldura de Luz
Esta função permite um esquema de cores personalizado para aMoldura de luz utilizada em quaisquerModelos
de Iluminação de Leitor específicos.

1. Clique em VisãoGeral1 e depois em Efeitos daMoldura de Luz2. Aparece a vista deEfeitos da
Moldura de Luz.

2. Clique em Criar. Aparece uma nova página deMoldura de luz.
3. Introduza um Nome e aDescrição para este efeito demoldura de luz.
4. SelecioneCor 1 eCor 2.
5. SelecionePeríodo de Ativação em segundos. Período de Ativação determina por quantos segundos cada

cor será apresentada namoldura de luz.
6. SelecionePeríodo de Desativação em segundos. Período de Desativação determina por quantos

segundos amoldura de luz irá, opcionalmente, estar desligada após cada cor ter sido apresentada, antes de
começar novamente, e amoldura de luz volta novamente à cor 1. Defina para 0 a fim de saltar a opção de
desligar amoldura de luz.

7. Clique em Guardar3.

1Clique paramostrar no Aliro
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3Clique paramostrar no Aliro
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3.2 A monitorizar
As funcionalidades deMonitorização do Aliro permitem observar emonitorizar o sistema através da receção de
informações detalhadas tanto sobre utilizadores como sobre eventos do sistema. Também permitem configurar
determinadas definições relacionadas com o sistema. Para obter mais informações, clique numa funcionalidade
abaixo.

Funcionalidades de MONITORIZAÇÃO

Registo de Eventos

Cópia de Segurança/Restauro

Definiçõesdo Sistema

Monitorização e Controlo

Chamada

3.2.1 Registos de Eventos
Um dos aspetos importantes do Aliro é fornecer uma visão geral do que está a acontecer no sistema. Esta encontra-
se compilada noRegisto de Eventos. O Aliro permite amonitorização de eventos em tempo real e/ou a pesquisa
de eventos num registo. Para ambas as funcionalidades, as definições são semelhantes com a seleção inicial de
Em Tempo Real ouRelatório.

Aceda à funcionalidadeRegisto de Eventos:

1. Clique em VisãoGeral1 e depois em Registo de Eventos2. Uma janelaRegisto de Eventos em
tempo real apresenta listas de registos de eventos com campos predefinidos.

2. Para adicionar ou remover campos no registo de eventos, clique com o botão direito na barra dos campos e
efetue a sua seleção a partir dos campos descritos na tabela a seguir.

Campo de
Registo de
Eventos em
Tempo Real

Descrição

Categoria Categoria do tipo de evento a que pertence amensagem do registo de eventos em tempo
real.

Ocorrido Data e hora em que ocorreu o evento.

Mensagem Breve descrição do evento ocorrido.

Utilizador Apresenta o utilizador que causou o evento.

Origem Apresenta a localização do cliente a partir da qual foi gerado o evento.

Registado Apresenta a data e a hora do evento comunicado, quando está gravado na base de dados do

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
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Campo de
Registo de
Eventos em
Tempo Real

Descrição

servidor. Namaioria das vezes, este valor corresponde ao do campoOcorrido. Caso não
corresponda, pode significar que o servidor tenha sofrido um atraso na receção de
informações relativamente a um evento ocorrido ou que o PA se encontra num fuso horário
diferente do servidor.

Segue-se a descrição das funções e dos controlos relacionados com o registo de eventos em tempo real,
disponíveis na barra demenus desta janela.

Detalhes das funções dos botões

Botão Descrição

Filtro Apresenta um painel esquerdo onde pode escolher o Modo de Visualização do registo de
eventos. Também pode filtrar eventos por Texto de Evento ou por Tipo de Evento.

Pausa
Retomar

Clique em Pausa para interromper temporariamente a apresentação de novos eventos na
janela de registo de eventos em tempo real. O próprio botãomuda para Retomar quando
clicar nomesmo.
Clique em Retomar para continuar a apresentar todo o registo de eventos em tempo real
gerado desde a pausa.
Este botão está desativado para omodo de visualizaçãoRelatório.

Apagar
Apaga todas as mensagens de registo de eventos da janela de registo de eventos em tempo
real. No entanto, as mensagens ficam guardadas na base de dados.
Este botão está desativado para omodo de visualizaçãoRelatório.

Exportar

CSV
Gera um ficheiro CSV com os eventos apresentados.

Exportar

PDF
Gera um ficheiroPDF com os eventos apresentados.

3.2.1.1 Registos de Eventos em Tempo Real
A funcionalidadeRegistos de Eventos em Tempo Real apresenta no ecrã uma lista de eventos ocorridos, em
tempo real. É possível personalizar esta lista com base em vários critérios de filtro. Também é possível exportar
relatórios CSV ou PDF dos registos de eventos em tempo real apresentados.

3.2.1.2 Configurar Registos de Eventos em Tempo Real
1. Clique em VisãoGeral1 e depois em Registo de Eventos2. Aparece a vistaRegisto de Eventos em

Tempo Real. As listas do registo de eventos são apresentadas com campos predefinidos.

1Clique paramostrar no Aliro
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2. Para adicionar ou remover campos do registo de eventos em tempo real, clique com o botão direito na barra
dos campos e efetue a sua seleção a partir dos campos descritos abaixo.

Filtrar o Registo de Eventos
A. Filtrar por Texto de Evento

1. Clique em Filtro para apresentar um painel do lado esquerdo.

2. São agora apresentados cinco Filtros de Texto de Evento: AP, Utilizador, Porta, Área, eGeral.
Todos estes, exceto o filtro geral, têm um botão de seleção nos casos em que um item relevante
possa ser selecionado a partir da lista. Além dos botões de seleção, também pode inserir texto livre
para filtrar os eventos. Múltiplos itens namesma caixa devem ser separados por um ponto e vírgula.

3. O filtroAP irá sempremostrar todos os eventos que correspondem a qualquer item de pesquisa sem
qualquer efeito para os outros quatro filtros.

4. Os filtros Utilizador, Porta eÁrea também irão apresentar todos os eventos correspondentes para
qualquer item de pesquisa, a não ser queUtilizador em Porta/Área esteja assinalado. Assinalar
Utilizador em Porta/Área garante que apenas os eventos que correspondem à combinação de
Utilizador ePorta ouUtilizador eÁrea, conforme selecionado, serão apresentados.

5. O filtroGeral pode ser utilizado paramostrar eventos que correspondem à combinação completa dos
seus termos selecionados ao utilizar o botãoE ou os eventos apresentados que correspondem a
qualquer um dos seus termos selecionados ao utilizar o botãoOU.

B. Filtrar por Tipo de Evento
1. Clique em Filtro para apresentar um painel do lado esquerdo.

2. Em Filtro de Tipo de Evento; expanda omenuEventos.
3. Todas as categorias em Eventos são selecionadas por predefinição. Para personalizar este filtro,

selecione/desmarque quaisquer das categorias apresentadas. A janela adjacente doRegisto de
Eventos em Tempo Real apresenta os resultados filtrados.
Destacar os Registos de Eventos com Cores
Pode aplicar cores específicas aos tipos de eventos.
Depois de aplicadas, estes eventos aparecem
destacados com cores noRegisto de Eventos
apresentado, facilitando a categorização visual dos
mesmos.

1. Clique e expanda um evento específico, por
exemplo, Sistema.

2. Assinale uma caixa de verificação relativa a um
tipo de evento específico para o selecionar para
apresentação no Registo de Eventos.

3. Clique no círculo existente junto da caixa de
verificação.

4. Selecione uma cor na lista pendente apresentada
para que seja aplicada ao tipo de evento
específico. Consulte a captura de ecrã à
esquerda.

Nota Importante sobre o Evento Acesso válido –
Coação
Coação é um sinal dissimulado que um titular de cartão
pode enviar durante uma operação de identificação de
cartão, para notificar o operador que se encontra numa
situação de perigo.

Requisitos para configurar uma coação:
l Na funcionalidade Portas:

63

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17/09/2015



3 Funcionalidades

O Leitor tem de ser definido para omodo de
Cartão e PIN.

l Na funcionalidade Registo de Eventos:

Selecione o evento Acesso válido – Coação no
Filtro de Tipo de Evento e defina uma cor do
destaque para este evento.

Ação do titular de cartão para enviar um sinal de
coação
Um titular de cartão pode enviar um sinal de coação a um
operador introduzindo o seuPIN de Coação no leitor. O
PIN de coação exclusivo é o PIN padrão do titular de
cartão, somando 1 ao último dígito.
Por exemplo: Se o PIN do titular de cartão for 2356, o PIN
de coação será 2357.
Nota: Se o PIN de um titular de cartão for 9999, o PIN de
coação será 9990 e não 10000.

Se a coação estiver corretamente configurada no
sistema, quando é introduzido um PIN de coação válido
num leitor, deve aparecer um registo de eventoAcesso
válido – Coação destacado no sistema, específico do
titular de cartão.

Criar e Exportar o Registo de Eventos em Tempo Real
1. Clique em Pausa para interromper temporariamente a apresentação de novos eventos na lista do

Registo de Eventos em Tempo Real.
2. Certifique-se de que a lista apresentada doRegisto de Eventos em Tempo Real contém todos os detalhes

do relatório.
3. Clique em Exportar CSV para criar um relatório que é exportado e guardado como ficheiro CSV.

Ou clique em Exportar PDF para criar um relatório para exportar e guardar como ficheiro PDF.
4. Para continuar a apresentar mensagens doRegisto de Eventos em Tempo Real, clique em Retomar.

3.2.1.3 Relatórios de Registo de Eventos
Depois de selecionar um Relatório, pode procurar os eventos numa base de dados deRegisto de Eventos.
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3.2.1.4 Configurar Relatórios de Registo de Eventos
1. Clique em VisãoGeral1 e depois em Registo de Eventos2. Por predefinição, aparece a vistaRegisto

de Eventos em tempo real.
2. Clique em Filtro para apresentar um painel do lado esquerdo.
3. SelecioneRelatório na secçãoModo de Visualização.
4. Nos campos De eA, introduza a data e hora de início e a data e hora de fim, respetivamente. Desta forma é

definido o intervalo de data e hora em que as mensagens do registo de eventos geradas devem ser obtidas.
5. Clique em Executar.

As mensagens do registo de eventos obtidas aparecem na janela direita adjacente.

Nota: O númeromáximo demensagens que podem ser apresentadas no ecrã é de 5000. A mensagem
Existem mais entradas de registo de eventos correspondentes aos critérios de filtro. Refina a
pesquisa para reduzir a quantidade de resultados. surgirá na parte inferior do relatório, se o intervalo de
data e hora contiver mais de 5000mensagens do registo. A diminuição do intervalo de data e hora e a
aplicação do filtro podem ajudar a reduzir o número demensagens incluídas no relatório.

Filtrar Relatórios de Registo de Eventos

1. São agora apresentados cinco Filtros de Texto de Evento: AP, Utilizador, Porta, Área eGeral. Todos
estes, exceto o filtro geral, têm um botão de seleção nos casos em que um item relevante possa ser
selecionado a partir da lista. Além dos botões de seleção, também pode inserir texto livre para filtrar os
eventos. Múltiplos itens namesma caixa devem ser separados por um ponto e vírgula.

2. O filtroAP irá sempremostrar todos os eventos que correspondem a qualquer item de pesquisa sem
qualquer efeito para os outros quatro filtros.

3. Os filtros Utilizador, Porta eÁrea também irão apresentar todos os eventos correspondentes para qualquer
item de pesquisa, a não ser queUtilizador em Porta/Área esteja marcado. Marcar Utilizador em
Porta/Área garante que apenas os eventos que correspondem à combinação deUtilizador ePorta ou
Utilizador eÁrea, conforme selecionado, serão apresentados.

4. O filtroGeral pode ser utilizado paramostrar eventos que correspondem à combinação completa dos seus
termos selecionados ao utilizar o botãoE ou os eventos apresentados que correspondem a qualquer um dos
seus termos selecionados ao utilizar o botãoOU.

1. Em Filtro de Tipo de Evento; expanda omenuEventos.
2. Todas as categorias em Eventos são selecionadas por predefinição. Para personalizar este filtro,

selecione/desmarque quaisquer das categorias apresentadas. A janela adjacenteRelatório do Registo de
Eventos apresentará os resultados filtrados.

1. Configure os campos De eA no painel esquerdo. Clique em Executar.
2. Clique em Exportar CSV para criar um relatório que é exportado e guardado como ficheiro CSV. Ou clique

em Exportar PDF para criar um relatório da janela apresentada que é exportado e guardado como ficheiro
PDF.

3. Para continuar a apresentar mensagens doRegisto de Eventos em tempo real, clique em Retomar.

3.2.2 Cópia de Segurança e Restauro
A funcionalidade Cópia de Segurança/Restauro permite gerir a base de dados do sistema.

Fazer uma Cópia de Segurança da Base de Dados
É possível fazer uma cópia de segurança da base de dados para guardar uma cópia da configuração do sistema
e/ou registos de eventos. Recomenda-se que as cópias de segurança da base de dados agendadas sejam

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
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configuradas para serem armazenadas numa localização da rede, sempre que possível. Em Cópia de
Segurança Agendada abaixo, pode obter instruções detalhadas para esta configuração.

1. Clique em VisãoGeral1 e depois selecione Cópia de Segurança/Restauro2. Aparece a vista Cópia de
Segurança/Restauro.

Para configurar uma Cópia de Segurança Agendada
1. Clique em Cópia de Segurança Agendada.
2. AssinaleAtivar.
3. Configure os campos apresentados, como explicado abaixo:

Campo Opções Descrição

Frequência

Diariamente A cópia de segurança agendada é efetuada todos os dias.

Semanalmente A cópia de segurança agendada é efetuada uma vez por semana. O dia exato
da semana é especificado no campoDia.

Mensalmente A cópia de segurança agendada é efetuada uma vez por mês. A data exata é
especificada no campoDia.

Dia
Domingo a
sábado /
1-28

Se selecionar Semanalmente ouMensalmente, especifique o Dia e a data
em que a cópia de segurança deve ser efetuada.

Hora - Especifique a Hora exata (hh:mm) em que a cópia de segurança deve ser
efetuada.

Armazenado
em -

Apresenta a localização (relativamente ao servidor) em que serão guardadas
as cópias de segurança da base de dados. Note que este caminho tem de
estar acessível a partir do servidor de controlo de acesso. Para armazenar
ficheiros de cópia de segurança numa localização da rede, por exemplo, num
caminho UNC, siga estes passos:

1. Crie uma pasta num computador de rede onde pretende armazenar as
cópias de segurança.

2. Partilhe esta pasta e autorize a alteração de conteúdos.
3. No separador de segurança da pasta, clique em Editar e depois clique

em Adicionar.
4. Clique em Tipos de Objetos, selecione Computadores e depois

clique emOk.
5. Introduza o nome do computador do seu Servidor Aliro e clique em

Ok.
6. SelecioneModificar para assegurar que esta conta tem permissão de

escrita. A conta de computador é apresentada com um símbolo $.
7. Introduza o caminho UNC para a partilha criada no campo

Armazenar em, por exemplo \\remotecomputer\backups

4. Clique em Guardar.

Para efetuar uma Cópia de Segurança Manual
1. Clique em Cópia de Segurança Manual.
2. Selecione uma opção na lista pendente Incluir. Seguem-se os detalhes.

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
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Opção Descrição

Tudo
Será efetuada uma cópia de segurança de todos os
dados do Registo de Eventos e daConfiguração do
Sistema.

Apenas Registos de Eventos Será efetuada uma cópia de segurança de todos os
Registos de Eventos atualmente na base de dados.

Apenas Configuração do
Sistema

Será efetuada uma cópia de segurança de todas as
Configurações do Sistema.

3. Clique no botãoCópia de Segurança Agora.

Restaurar a Base de Dados
O restauro da base de dados permite substituir os atuais registos do sistema por uma cópia de segurança da base
de dados a partir de uma localização do servidor. Pode utilizar esta funcionalidade para restaurar no sistema uma
base de dados cuja cópia de segurança tenha sido feita anteriormente.
Nota: Todos os dados existentes serão eliminados se optar por efetuar um restauro.

1. Clique em Restauro.
2. Escolha restaurar a base de dados a partir de umaCópia de Segurança Armazenada ouDe um Ficheiro.

Consulte os detalhes abaixo.

Opção Descrição

Cópia de Segurança
Armazenada

Selecione um ficheiro armazenado no servidor. Estes ficheiros estão
armazenados na localização especificada no campoArmazenado
em da secçãoCópia de Segurança Agendada.

De um Ficheiro Procure para selecionar um Ficheiro de cópia de segurança para
restaurar.

3. Clique em Restauro.

Nota: A sua sessão é terminada no cliente do Aliro até o restauro ficar concluído. Após o restauro, é-lhe
pedido que inicie sessão no cliente.

3.2.3 Monitorização e Controlo
A funcionalidadeMonitorização e Controlo permite monitorizar as portas do seu local. Também é possível
controlá-las executando comandos dePorta e de Intrusão específicos.
Utilizar Monitorização e Controlo

1. Clique em VisãoGeral1 e depois em Monitorização e Controlo2. Aparece a vistaMonitorização e
Controlo.

Descrição dos Painéis e da Barra de Ferramentas

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
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Botões e Campos Descrição

Nome da Porta Apresenta o Nome da porta.

Modo de Porta Apresenta oModo configurado para a porta.

Estado da Porta Apresenta o Estado da porta.

Estado do Leitor Apresenta o Estado do Leitor.

Erros de Porta Apresenta os Erros de Porta comunicados pelas portas.

Resposta do Estado do
Alarme

Fornece a Resposta do Estado do Alarme, Ver "Resposta do estado
do alarme" na página 56

Comandos da Porta

1. Selecione uma Porta.
2. Clique em Resposta do Estado do Alarme para executar um

comando da Porta ou de Intrusão selecionado.
Nota: Pode enviar omesmoComando da Porta para várias portas,
efetuando a seleçãomúltipla de várias portas.

1. Prima Shift + Clique em várias portas na coluna Nome da Porta.
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3.2.4 Definições do sistema
Esta funcionalidade permite ver e editar várias Definições do sistema que se aplicam a todo o sistema de controlo
de acesso.

Definições gerais

Nome de
definição Descrição

Idioma do
sistema

Define o campo Idioma para um novo utilizador sob o expansorDetalhes na vista
Utilizador. Define também o campo Idioma do Sistema para um Access Point
recém-criado, no expansorDetalhes da vistaHardware.

Desativar
cartões e
códigos
pessoais

Esta caixa de verificação permite que um cartão de pessoa e código pessoal seja
desativado se ocorrer uma violação de anti-passback grave. Para voltar a ativar um
cartão de utilizador ou código pessoal, vá à vista Utilizador.

Definições de registo de evento

Nome de
Definição Descrição

Ativar
Remoção
Noturna

Esta caixa de verificação está selecionada por predefinição. Se estiver assinalada,
todas as noites, àmeia-noite, os dados armazenados doRegisto de Evento que
ultrapassem o número de dias especificado (conforme definido em Dias para
guardar dados do Registo de Eventos) são removidos.

Guardar
dados
removidos
para o disco

Esta caixa de verificação está selecionada por predefinição. Se a remoção noturna
estiver ativada, esta opção permite guardar os dados eliminados no disco antes de
serem removidos da base de dados.

Caminho de
arquivo
predefinido

Este é o caminho para o qual o registo de evento removido é guardado, caso essa
opção esteja ativada (não editável).

Dias para
guardar
dados do
registo de
eventos

Define por quanto tempo devem ser guardados os registos de eventos na base de
dados, antes de serem removidos. Se, por exemplo, a opção for definida para 90
dias, as mensagens do registo de eventos ficam guardadas durante 90 dias, sendo
depois eliminadas e, opcionalmente, guardadas no disco.

Dias para
guardar
dados de
notificação
de eventos
não
confirmados

Define durante quanto tempo as notificações não confirmadas são guardadas no
sistema, antes de serem removidas.

Nota!Existe um limite de sistema interno de 11 000 eventos não confirmados por
utilizador. Se o número de eventos exceder este limite, o sistema irá remover os
eventos, independentemente da data.

Definições de Hardware
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Nome de
Definição Descrição

Remover
Tempo de
Consulta do
Dispositivo
(ms)

Controla a velocidade a que o Access Point consulta o servidor de controlo de
acesso relativamente a eventos. Um valor maior significa que o Access Point reagirá
mais lentamente, mas que o tráfego de rede e a carga do servidor serão reduzidos.
Inversamente, um valor menor significa que o Access Point reagirá commaior
rapidez, à custa de um aumento do tráfego de rede e da carga do servidor. Só deve
modificar este valor se aconselhado por um técnico Vanderbilt.

Definições de Campo Personalizadas

Nome da
Definição Descrição

Etiqueta do
Campo
Personalizado
N

Permite a edição do texto de etiqueta para cada um dos quatro Campos
Personalizados que são apresentados no ecrã de detalhes de utilizador.

Definição de comprimento de Código Pessoal/Código de Grupo

Nome de
Definição Descrição

Comprimento

Permite a definição do número de dígitos a ser utilizada noCódigo de Grupo e no
Código Pessoal. Podem ser especificados entre quatro e oito dígitos. Os códigos
reais são gerados e ativados/desativados nomenu de grupo de acesso. Todos os
códigos de grupos terão omesmo comprimento. Tenha em atenção que o seguinte
aplica-se a códigos aumentados e diminuídos:

l Aumentar código – caso o comprimento do código deva ser aumentado,
serão adicionados zeros no início de todos os códigos existentes.

l Diminuir código – caso o comprimento do código deva ser diminuído, todos
os códigos de grupo serão novamente gerados e os códigos pessoais serão
limpos. Estes deverão ser gerados manualmente para cada utilizador.

Alterar
Comprimento Clique para ativar o assistente para alterar o comprimento dos códigos.

Modelos de Iluminação de Leitor

Nome de
Definição Descrição

Modelo
predefinido
do sistema

Este apresenta omodelo atual utilizado no sistema.

Aplicar um Modelo de Iluminação de Leitor
1. Clique Aplicar Modelo para iniciar o assistente. A janelaSelecione o modelo de iluminação de leitor

que pretende aplicar abre-se.
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2. Clique no botão à direita do campoModelo predefinido do sistema. A janela Selecione um modelo de
iluminação de leitor abre-se.

3. Os modelos são listados na janela abaixo do cabeçalhoNome. Selecione omodelo e clique emOK
.

4. Certifique-se de que tem em consideração o seguinte:

l A opçãoAplicar e substituir em todos os níveis irá aplicar o novomodelo a cada área, porta e
leitor, independentemente das suas definições anteriores.

l Caso a opçãoAplicar e substituir em todos os níveis não esteja selecionada, apenas as áreas, as
portas e os leitores que estão a utilizar omodelo predefinido de sistema anterior serão atualizados
para o novomodelo.

l É sempre possível aplicar as predefinições ao selecionar oModelo de Iluminação Predefinido
.

5. Clique em Seguinte e depois em Concluir. O novomodelo é aplicado.

Agendador de Exceção

OAgendador de Exceção permite que os dias que precisem de uma alteração nomodo de segurança sejam
aplicados, tal como feriados ou encerramento antecipado. Por exemplo, uma porta para ser programada para se
comportar de acordo com ummodo específico durante horas selecionadas. Pode ser programada umamoldura de
luz para que se acenda também de acordo com as exceções, indicando assim a exceção por cor.

Criar um Dia de Exceção

1. Dê à exceção um Nome que descreve o Tipo de exceção.

2. Defina umaHora de início e umaHora de fim.

3. Selecione umaCor para a exceção.

4. Clique paraGuardar o dia de exceção.

O novo nome está agora listado nomenu pendente Selecionar Tipo de Exceção.

Adicionar um Dia de Exceção ao calendário

1. Escolha o dia a partir de Selecionar Tipo de Exceção.

2. Clique noDia para adicionar a exceção.

3. Clique emGuardar.
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A exceção agendada está agora aplicada a todo o sistema.

Remover um Dia de exceção

1. No calendário, clique noDia em que o dia de exceção será removido.

2. Clique emGuardar.

O dia de exceção é removido do calendário e do sistema.
Alterar um Dia de exceção

1. Selecione o novo Tipo de Exceção nomenu pendente.
2. No calendário, clique noDia em que deseja aplicar o dia de exceção. No primeiro clique, o tipo de exceção

anterior é removido.
3. Clique novamente nomesmoDia.
4. Clique emGuardar.

O dia de exceção é alterado para o novo tipo de exceção.

Nome Descrição

Nome ONome da exceção.

Tipos
Existem oito Tipos diferentes, apenas pode ser aplicado um por dia. Cada um dos tipos de dia
tem as mesmas opções: nome, hora de início, hora de fim e cor. Os tipos são listados nomenu
pendente abaixo.

Cor Clique na seta para selecionar uma Cor para o tipo de exceção. A cor irá aparecer no dia a que a
exceção está ligada.

Hora de
Início
Hora de Fim

A Hora de Início e aHora de Fim da exceção. Tenha em consideração que as exceções não se
expandem pelos dias.

Ano
Clique nas setas para ver os Anos atuais, anteriores ou futuros. As exceções podem ser
planeadas para a data atual e anos futuros. Todos os dias que já passaram encontram-se a
cinzento e não podem ser adicionados dias de exceção.

Meses Os Meses do ano são apresentados à esquerda.

Dia Selecione o Dia para a exceção ao clicar nela. O dia irá estar realçado com a cor, conforme
definido nos Tipos de Exceção

.

3.2.5 Chamada
A Chamada permite obter a listagem da presença e do último ponto conhecido de atividade do cartão dos titulares
de cartão em áreas especificadas. A principal função de uma chamada é verificar se os titulares de cartão se
encontram fora de uma área em caso de evacuação. Estas listagens podem ser compiladas num Relatório de
Chamada. Um Ponto de Reunião é utilizado para eliminar os titulares de cartão do relatório, pois serão eliminados
da chamada quando o cartão for identificado no Leitor de Reunião.

Relatório de Chamada
Um relatório quemostra as localizações atuais dos titulares de cartão nomomento em que o relatório foi executado.
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Criar relatórios de chamada
1. Selecione como deve ser apresentado o relatório de chamada: Listar por Apelido ouNome da Área.
2. Selecione a Orientação, Horizontal ouVertical.
3. Clique emGerar. A janela Relatório de resumo do sistema criado confirma que o relatório foi compilado.
4. Clique em Transferir para guardar ou abrir o relatório.

Pontos de Reunião
Um Ponto de Reunião é uma área segura definida com um Leitor de Reunião. É nesta área que os titulares de
cartão se podem reunir em caso de evacuação. O leitor de reunião reconhece que um titular de cartão se encontra
neste ponto quando o cartão é identificado. Quando for criado um relatório de chamada, estes titulares de cartão não
serão incluídos nesse relatório.

Um leitor é designado como sendo um leitor de reunião em Hardware > Interface do Leitor > Modo de Acesso.
Os leitores configurados são apresentados na listaAccess Point e Leitores de Reunião.
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3.3 Modelos
Estas funcionalidades fornecemModelos com configurações e valores predefinidos paraHardware, Portas e
Cartões. Pode aplicar facilmente qualquer um destes modelos a um dispositivo de hardware, porta ou cartão emais
tarde personalizá-los de acordo com as suas necessidades. Para obter mais informações, clique numa
funcionalidade abaixo.

Funcionalidades de MODELOS

Modelosde Cartão

Modelosde Porta

Modelosde Hardware

Modelosde Iluminação de Leitor

3.3.1 Modelos de Cartão
UmModelo de Cartão é uma forma de conceber visualmente as informações que são impressas em cartões, tais
como o nome, a fotografia e o logótipo da empresa de um utilizador.

l Aomodelo de cartão são adicionados campos de dados, tais como o nome de um utilizador, que são depois
preenchidos com os dados reais de cada utilizador quando o cartão é impresso.

l É possível adicionar aomodelo de cartão texto simples e imagens, tais como o nome e o logótipo de uma
empresa, comuns a todos os cartões a serem impressos.

3.3.1.1 Criar Modelos de Cartão
Criar Modelos de Cartão

1. Clique em VisãoGeral1 e depois em Modelos de Cartão2. Aparece a vistaModelos de Cartão.
2. Clique em Criar. Aparece a página de conceção de um novomodelo de cartão.

3. Introduza um Nome para omodelo de cartão.
4. Arraste campos da caixa de ferramentas à esquerda e largue-os na superfície de conceção ameio da página.

Os controlos Painel da Pilha eGrelha da caixa de ferramentas podem ser utilizados para alinhar mais facilmente
os campos. Quando arrasta um campo para um painel da pilha ou para uma grelha, a área em que o campo pode ser
largado é destacada a azul.
Expanda um tópico para ver as respetivas instruções.

Detalhes dos campos dos Controlos

Controlo Campos Descrição

Texto
Introduza texto da
etiqueta para os
campos utilizando
este controlo

Texto Introduza o Texto da etiqueta para este campo.

Tamanho do
Tipo de Letra

Introduza o Tamanho do Tipo de Letra do texto
apresentado para este campo nomodelo de cartão.

Família de
Tipos de Letra

Selecione a Família de Tipos de Letra do texto
apresentado para este campo nomodelo de cartão.

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
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Controlo Campos Descrição

Espessura do
Tipo de Letra

Selecione a Espessura do Tipo de Letra do texto
apresentado para este campo nomodelo de cartão.

Cor do Texto Selecione a Cor do Texto apresentado para este
campo nomodelo de cartão.

Altura Introduza a Altura de apresentação para este campo
nomodelo de cartão.

Largura Introduza a Largura de apresentação para este
campo nomodelo de cartão.

Imagem Altura Introduza a Altura de apresentação para este campo
nomodelo de cartão.

Largura Introduza a Largura de apresentação para este
campo nomodelo de cartão.

Selecionar
Imagem...

Selecione a imagem a apresentar neste campo do
modelo de cartão.

Data Formato de
Data

O formato de data predefinido é dd/MM/aaaa:
dd é o dia domês, de 01 a 31
MM é omês, de 01 a 12
aaaa é o ano no formato de quatro dígitos
Nota: Quaisquer outros formatos de data
introduzidos, para além dos formatos padrão, serão
apresentados tal como introduzidos.

Tamanho do
Tipo de Letra

Introduza o Tamanho do Tipo de Letra do texto
apresentado para este campo nomodelo de cartão.

Família de
Tipos de Letra

Selecione a Família de Tipos de Letra do texto
apresentado para este campo nomodelo de cartão.

Espessura do
Tipo de Letra

Selecione a Espessura do Tipo de Letra do texto
apresentado para este campo nomodelo de cartão.

Cor do Texto Selecione a Cor do Texto apresentado para este
campo nomodelo de cartão.

Altura Introduza a Altura de apresentação para este campo
nomodelo de cartão.

Largura Introduza a Largura de apresentação para este
campo nomodelo de cartão.

Painel da pilha Orientação da
Pilha

Vertical: Arraste um campo para o painel da pilha,
para o encaixar na posição correta. com uma
orientação vertical empilhada.

Horizontal: Arraste um campo para o painel da pilha,
para o encaixar na posição correta com uma
orientação horizontal empilhada.
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Controlo Campos Descrição

Grelha
Os campos desta
grelha aparecem
quando é colocada
pelomenos uma
grelha dentro de
uma grelha principal

Ajuste
automático da
altura da linha
da grelha

Ajusta automaticamente a altura da linha da grelha

Ajuste
automático da
largura da
linha da grelha

Ajusta automaticamente a largura da linha da grelha

Alinhamento
Horizontal Esquerda

Desloca uma grelha selecionada para a
esquerda horizontalmente dentro da célula
da grelha principal

Centro
Desloca uma grelha selecionada para o
centro horizontalmente dentro da célula da
grelha principal

Direita
Desloca uma grelha selecionada para a
direita horizontalmente dentro da célula da
grelha principal

Esticar
Redimensiona uma grelha selecionada
para se ajustar horizontalmente dentro da
célula da grelha principal

Alinhamento
Vertical Cima

Desloca uma grelha selecionada para cima
verticalmente dentro da célula da grelha
principal

Centro
Desloca uma grelha selecionada para o
centro verticalmente dentro da célula da
grelha principal

Baixo
Desloca uma grelha selecionada para
baixo verticalmente dentro da célula da
grelha principal

Esticar
Redimensiona uma grelha selecionada
para se ajustar verticalmente dentro da
célula da grelha principal

Margem Expande este campo para introduzir os valores para
as margens Esquerda, Direita, Cima e Baixo da
grelha.

Campos de Utilizador
Os campos seguintes podem ser arrastados e largados naVista Frontal ou naVista Posterior de ummodelo de
cartão. Quando é selecionado ummodelo de cartão para imprimir um cartão de utilizador, os respetivos detalhes
serão apresentados no formato, como especificado na tabela abaixo.
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Campo Tipo
de
Campo

Descrição

Nome Campo
de texto

Apresenta o Nome do utilizador no cartão, conforme introduzido no sistema.

Apelido Campo
de texto

Apresenta o Apelido do utilizador no cartão, conforme introduzido no sistema.

E-mail Campo
de texto

Apresenta o endereço de E-mail do utilizador no cartão, conforme introduzido no
sistema.

Telemóvel Campo
de texto

Apresenta o número de Telemóvel do utilizador no cartão, conforme introduzido no
sistema.

Idioma
Campo
de texto

Apresenta o idioma preferencial do utilizador no cartão, conforme introduzido no
sistema. Este será também o idioma de apresentação do clienteWeb anfitrião,
quando o utilizador iniciar sessão no sistema Aliro. Será também o idioma de
apresentação no visor do leitor ARxxS-MF, quando o utilizador interagir com o leitor.

Até aviso
adicional

Campo
de texto

Apresenta Sim no cartão, se a caixa de verificação Até aviso adicional estiver
assinalada para o utilizador e a Data de Fim do utilizador não estiver especificada.
Caso contrário, este campo é apresentado comoNão.

Acessibilidade Campo
de texto

Apresenta Sim no cartão, se a caixa de verificação Acessibilidade estiver
assinalada para o utilizador. Caso contrário, este campo é apresentado comoNão.

Utilizador
inativo

Campo
de texto

Apresenta Sim no cartão, se a caixa de verificação Utilizador inativo estiver
assinalada para o utilizador. Caso contrário, este campo é apresentado comoNão.

Exceção de
anti-passback

Campo
de texto

Apresenta Sim no cartão, se a caixa de verificação Exceção de Anti-passback
estiver assinalada para o utilizador. Caso contrário, este campo é apresentado como
Não.

Fotografia Campo
de
imagem

Apresenta a Fotografia guardada no cartão do utilizador.

Campo
Personalizado
1

Campo
de texto

A etiqueta destes Campos Personalizados será apresentada, conforme definido na
funcionalidade Definições do Sistema.

Campo
Personalizado
2

Campo
Personalizado
3

Campo
Personalizado
4
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Campo Tipo
de
Campo

Descrição

Data de Início Campo
de data

Apresenta a Data de Início do utilizador no cartão, conforme guardada para o
utilizador.

Data de Fim Campo
de data

Se estiver especificada umaData de Fim para o utilizador, este campo apresenta
essa data no cartão.
Se não estiver especificada uma data de fim e Até aviso adicional estiver
assinalado, este campo é apresentado como Sem Validade.

Número do
Cartão

Campo
de texto

Apresenta o Número do Cartão do utilizador no cartão.

Adicionar um Nome de Utilizador a um Modelo de Cartão
1. Arraste um Painel da Pilha da caixa de ferramentas à esquerda para a secção Vista Frontal ameio.
2. Altere o valor deOrientação da Pilha, visível nas propriedades à direita da Vista Frontal, paraHorizontal.
3. Redimensione oPainel da Pilha para o ajustar aos campos que vai conter.
4. Arraste o campo Nome da caixa de ferramentas à esquerda para oPainel da Pilha naVista Frontal.
5. Arraste o campo Apelido da caixa de ferramentas à esquerda para oPainel da Pilha, imediatamente por

baixo deNome. Estará destacado a azul quando puder largá-lo.

Adicionar uma Imagem a um Modelo de Cartão
1. Arraste uma Imagem da caixa de ferramentas à esquerda para a secçãoVista Frontal ameio.
2. Altere aAltura e a Largura (nas propriedades do lado direito) – ou arraste os cantos – até a imagem atingir o

tamanho pretendido.
3. Clique em Selecionar Imagem… para escolher a imagem a imprimir.

Adicionar uma Data de Fim do Utilizador a um Modelo de Cartão:
1. Arraste aData de Fim da caixa de ferramentas à esquerda para a secçãoVista Frontal ameio.
2. Altere o Formato de Data para o formato de data que pretende utilizar.

Alterar o Tipo de Letra do Texto no Modelo de Cartão
1. Clique em qualquer item de texto naVista Frontal ou naVista Posterior, quer seja um Campo de

Utilizador, quer seja um Controlo de Texto.
2. Altere o Tamanho do Tipo de Letra para tornar o textomaior oumenor.
3. Altere a Família de Tipos de Letra para utilizar um tipo de letra diferente.
4. Altere aEspessura do Tipo de Letra para colocar o texto em negrito.

Remover um campo do Modelo de Cartão:
1. Clique em qualquer item naVista Frontal ou na Vista Posterior.
2. Depois de selecionar o item que pretende remover, arraste-o para o ícone da reciclagem no lado direito da

vista. Ou basta selecionar e clicar no ícone da reciclagem.

Anular ou refazer alterações
1. Clique na seta anular, localizada no lado direito da vista, para anular as alterações.
2. Clique na seta refazer, localizada no lado direito da vista, para refazer as alterações.

3.3.2 Modelos de Porta
UmModelo de Porta permite que o utilizador prepare uma configuração de porta com definições para os Detalhes
da Porta, Leitores, Contactos da porta, Botões de saída, Bloqueios, Mecanismo de Abertura da Porta,
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Modos de Segurança e Exceções de Segurança. Depois de guardado, pode aplicar ummodelo a qualquer porta
recém-criada. Esta funcionalidade exclusiva permite ao utilizador configurar facilmente uma porta padrão, além de
garantir consistência na configuração.

3.3.2.1 Criar Modelos de Porta
1. Clique em VisãoGeral1 e depois em Modelos de Porta2. Aparece a vistaModelos de Porta.
2. Clique em Criar. Aparece a página de um novoModelo de Porta.
3. Introduza um Nome e aUtilização para estemodelo.
4. Configure as outras definições de porta destemodelo. Clique no expansor de cada secção para ver os

respetivos campos.
5. Clique em Guardar quando concluir.

Detalhes
1. Clique no expansorDetalhes.
2. Configure os campos desta secção e clique emGuardar.

Campo Descrição

Tempo de Desbloqueio (s)

Especifique o período de tempo (em segundos)
em que a porta deve ficar desbloqueada, antes
de voltar a ser bloqueada após uma entrada
válida.

Tempo de Desbloqueio
Acessível (s)

Este período de tempo (em segundos) é
semelhante ao Tempo de Desbloqueio (s), mas
é especificamente para utilizadores com
necessidades de Acessibilidade Especial.

Tempo de Abertura (s)

Este período de tempo (em segundos) é
adicionado ao Tempo de Desbloqueio (s), no
final do qual a porta deverá ser fechada. Após
este período de tempo, o cliente do Aliro
sinaliza Registos de Eventos indicando que a
porta está aberta há demasiado tempo.

Aguardar primeiro acesso
válido para desbloquear

Se for configurada com esta opção, a porta
será desbloqueada durante o respetivo plano de
acesso apenas após a primeira identificação de
cartão válido.

Tempo de Aviso de Porta Fixa
(s)

Este período de tempo (em segundos) é
adicionado ao Tempo de Desbloqueio (s) e ao
Tempo de Abertura (s). Após este período de
tempo total, o dispositivo de hardware emite
um alarme de Porta Fixa que é comunicado no
Registo de Eventos.

Leitores
1. Clique no expansor Leitores.

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
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2. Clique paraAdicionar uma linha de leitor à tabela. Se quiser eliminar uma linha de leitor, clique em
Remover.

3. Configure os campos desta secção e clique emGuardar.

Campo Descrição

Nome Nome do leitor configurado para esta linha.

Ativar Mecanismo
Automático de Abertura da
Porta

Este campo permite configurar o leitor para Ativar
o Mecanismo Automático de Abertura da
Porta.

Contactos da Porta
1. Clique no expansorContactos da Porta.
2. Clique paraAdicionar uma linha deContacto da Porta à tabela. Se quiser eliminar uma linha, clique em

Remover.
3. Configure os campos desta secção e clique emGuardar.

Campo Descrição

Nome Nome doContacto da Porta.

Botões de Saída
1. Clique no expansorBotões de Saída.
2. Clique paraAdicionar uma linha deBotão de Saída à tabela. Se quiser eliminar uma linha, clique em

Remover.
3. Configure os campos desta secção e clique emGuardar.

Campo Descrição

Nome Nome do Botão de Saída.

Ativar Mecanismo de
Abertura da Porta

Configura este botão para Ativar o Mecanismo
de Abertura da Porta e abrir a porta quando se
premir o botão de saída.

Utilizar Tempo Limite de
Acessibilidade

O período de tempo (em segundos) Utilizar
Tempo Limite de Acessibilidade permite que a
porta fique desbloqueada durante o Tempo de
Desbloqueio Acessível1.

Desbloqueio de Prioridade
Elevada

Configura este botão de saída para o ponto de
entrada definido para a funcionalidade
Desbloqueio de Prioridade Elevada1.

Bloqueios

1Este período de tempo (em segundos) é semelhante ao(s) Tempo(s) de Desbloqueio, mas é especificamente para
utilizadores com necessidades de Acessibilidade Especial
1A entrada configurada é definida como botão de Saída com ummecanismo automático de abertura de porta e tem
um tempo de desbloqueio separado; esta funcionalidade configura a entrada como entrada de bloqueio/desbloqueio
de emergência sem ter em conta os Horários, modos de Leitor, etc.
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Esta secção configura tanto os Bloqueios da Porta como os Bloqueios Motorizados.

Bloqueios da Porta
1. Clique no expansorBloqueios.
2. Clique paraAdicionar uma linha deBloqueio da Porta à tabela. Se quiser eliminar uma linha, clique em

Remover.
3. Configure os campos deBloqueios da Porta conforme necessário. Para obter mais informações, consulte

a descrição dos campos abaixo.
4. Clique emGuardar.

Campo Descrição

Nome Nome do Bloqueio da Porta

Voltar a bloquear

Opções e Descrições

Com porta aberta

Após o desbloqueio, volta a bloquear
quando se abre a porta. É possível
configurar um atraso sobre a abertura da
porta.

Com porta fechada
Após o desbloqueio, volta a bloquear
apenas quando se fecha a porta.

Impulso
Impulsiona o relé para desbloquear. O
bloqueio externo bloqueia
automaticamente sem envolver o PA.

Voltar a Bloquear
após Tempo de
Abertura (ms)

No caso de Com porta aberta, trata-se do atraso para voltar a
bloquear após a abertura da porta.
No caso de Impulso, trata-se do tempo de impulso.

Bloqueios do Motor
1. Clique no botão expansorBloqueios.
2. Clique em Adicionar para adicionar uma linha de BloqueioMotorizado à tabela. Se quiser eliminar uma linha,

clique no botãoRemover.
3. Configure os campos de Bloqueios Motorizados conforme necessário. Para obter mais informações,

consulte a descrição dos campos abaixo.
4. Clique emGuardar.

Campo Opções e Descrição

Nome Nome do BloqueioMotorizado

Ação de Desbloqueio

Opções e Descrições

Nenhum Nenhuma ação

Ativar
Ativar o relé ou a saída
para desbloquear o
bloqueiomotorizado.

Desativar
Desativar o relé ou a
saída para desbloquear o
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Campo Opções e Descrição

bloqueiomotorizado.

Impulso

Impulsionar o relé ou a
saída (ativando e depois
desativando) para
desbloquear o bloqueio
motorizado.

Impulso invertido

Utilizar Impulso
invertido para o relé ou a
saída (desativando e
depois ativando)
desbloquear o bloqueio
motorizado.

Tempo de Impulso de
Desbloqueio (ms)

No caso de Impulso ou de Impulso invertido,
trata-se do tempo de impulso.

Tempo de Atraso de
Desbloqueio (ms)

Tempo aguardado para que o bloqueiomotorizado
fique desbloqueado.
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Campo Opções e Descrição

Ação de Bloqueio

Opções e Descrições

Nenhum Nenhuma ação

Ativar
Ativar o relé ou a saída
para bloquear o bloqueio
motorizado.

Desativar
Desativar o relé ou a
saída para bloquear o
bloqueiomotorizado.

Impulso

Impulsionar o relé ou a
saída (ativando e depois
desativando) para
bloquear o bloqueio
motorizado

Impulso invertido

Utilizar Impulso
invertido para o relé ou a
saída (desativando e
depois ativando) para
bloquear o bloqueio
motorizado.

Tempo de Impulso de
Bloqueio (ms)

No caso de Impulso ou de Impulso invertido,
trata-se do tempo de impulso.

Tempo de Atraso de
Bloqueio (ms)

Tempo aguardado para que o bloqueiomotorizado
fique bloqueado.

Mecanismo de Abertura da Porta
1. Clique no expansorMecanismo de Abertura da Porta.
2. Configure os campos conforme necessário. Para obter mais informações, consulte a descrição dos campos

abaixo.
3. Clique emGuardar.

Campo Descrição

Nome Nome doMecanismo de Abertura da Porta.

Ação de Abertura

Opções e Descrições

Nenhum Nenhuma ação

Ativar

Ativar o relé ou a
saída para
desbloquear o
Mecanismo de
Abertura da
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Campo Descrição

Porta.

Desativar

Desativar o relé ou
a saída para
desbloquear o
Mecanismo de
Abertura da
Porta.

Impulso

Impulsionar o relé
ou a saída
(ativando e depois
desativando) para
desbloquear o
Mecanismo de
Abertura da
Porta.

Impulso invertido

Utilizar Impulso
invertido para o
relé ou a saída
(desativando e
depois ativando)
para oMecanismo
de Abertura da
Porta.

Ação de Fecho

Opções e Descrições

Nenhum Nenhuma ação

Ativar

Ativar o relé ou a
saída para bloquear
oMecanismo de
Abertura da
Porta.
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Campo Descrição

Desativar

Desativar o relé ou
a saída para
bloquear o
Mecanismo de
Abertura da
Porta.

Impulso

Impulsionar o
relé ou a saída
(ativando e depois
desativando) para
bloquear o
Mecanismo de
Abertura da
Porta.

Impulso invertido

Utilizar Impulso
invertido para o
relé ou a saída
(desativando e
depois ativando)
para bloquear o
Mecanismo de
Abertura da
Porta.

Tempo de Impulso de
Abertura (ms)

No caso de Impulso ou de Impulso invertido,
trata-se do tempo de impulso.

Tempo de Impulso de Fecho
(ms)

No caso de Impulso ou de Impulso invertido,
trata-se do tempo de impulso.

Tempo de Atraso de
Abertura (ms)

Tempo esperado para que omecanismo de
abertura da porta fique desbloqueado.

Tempo de Atraso de Fecho
(ms)

Tempo aguardado para que omecanismo de
abertura da porta feche.

Modos de Segurança
1. Clique no expansorModos de Segurança.
2. Configure as linhas cronológicas doPlano de Acesso nesta secção para dias específicos.
3. Configure as secções Modo de Porta Predefinido,Modo de Leitor Predefinido e Outros Modos

Predefinidos, conforme explicado na tabela abaixo.
4. Clique emGuardar.
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Secção Campos Opções e Descrição

Modo de Porta Predefinido Aberta

A porta está fisicamente
aberta de par em par, através
de ummecanismo automático
de abertura de porta.

Não protegida A porta está desbloqueada e
pode ser aberta.

Protegida
A porta está bloqueada e só
pode ser desbloqueada por um
cartão válido.

Bloqueada
A porta está bloqueada e o
acesso dos utilizadores
desativado.

Modos de Leitor
Predefinidos

Leitor Nome lógico do leitor.

Modo Omodo é Cartão,
Cartão+PIN ou desativado.

Outros Modos Predefinidos Ponto Nome do ponto de
entrada/saída.

Modo Modo do ponto, ativado ou
desativado.

Agendar Exceções

Exceções Agendadas

Campo Descrição

Nome ONome da exceção.

Modos de
Segurança

Modos de Segurança

Campo Descrição

Sem alteração no modo de
segurança

Omodo de segurança
permanece conforme definido
pela predefinição atual e pelo
plano de porta; como tal,
nenhumamodificação de
exceção agendada afeta omodo
de segurança.

Modo de exceção padrão
A segurança é automaticamente
aumentada durante as datas e
horas da exceção agendada,
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Campo Descrição

Campo Descrição

conforme definido na tabela
abaixo.

Modo de segurança
personalizado

Omodo de porta ou leitor pode
ser unicamente definido para os
períodos de exceção de data e
hora.

OModo de Exceção Padrão é aplicado quando:
• Primeiro aplicado à porta, e
• Quaisquer alterações de operador são feitas, e
• Quaisquer alterações automáticas são feitas, por exemplo, através do plano
de hora

A tabela abaixo descreve como oModo de Exceção Padrão é definido em
relação ao Modo de Porta quando uma exceção agendada está em uso:

Modo de Porta Atual Modo de Exceção Padrão

Modo de Segurança de Porta

Bloqueada Bloqueada

Protegida Protegida

Não protegida Protegida

Abrir Protegida

Modo de Leitor

Cartão e PIN Cartão e PIN

Cartão Cartão

Código Pessoal Cartão

Código de Grupo Cartão

Desativado Desativado

Outros Modos (Ativar/Desativar)

Botão de saída Sem alteração

Bloqueio da porta Sem alteração

Contacto da porta Sem alteração

Exceções de Segurança
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Campo Descrição

Data de Início Data de Início do período de exceção.

Data de Fim Data de Fim do período de exceção.

Hora de Início Hora de Início do período de exceção.

Hora de Fim Hora de Fim do período de exceção.

3.3.2.2 Alterar a Configuração do Modelo de Porta
Este assistente permitirá efetuar as seguintes alterações nummodelo de porta selecionado:

l Adicionar Nova Definição - Esta secção permite adicionar uma nova funcionalidade de porta.
l Remover Definição Existente - Para selecionar e remover itens da lista de funcionalidades de porta.

Nota: Quaisquer modificações efetuadas aos Modelos de Porta existentes serão automaticamente herdadas por
todas as portas que utilizem os modelos modificados.
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3.3.3 Modelos de Hardware
UmModelo de Hardware permite preparar uma configuração de hardware com definições para oAccess Point,
bem como para as respetivas entradas e saídas e para os respetivos relés. Depois de guardado, pode aplicar um
modelo a um dispositivo de hardware recém-criado e atémesmo personalizá-lo conforme necessário. Esta
funcionalidade exclusiva permite ao utilizador configurar facilmente um dispositivo de hardware padrão, além de
garantir consistência na configuração.

3.3.3.1 Criar Modelos de Hardware
1. Clique em VisãoGeral1 e depois em Modelos de Hardware2. Aparece a vistaModelos de Hardware.
2. Clique em Criar. Aparece a página de um novoModelo de Hardware.
3. Introduza um Nome e aDescrição para estemodelo.
4. Configure as secções Access Point, Entrada(s), Relé(s) eSaída(s). Clique no expansor de cada secção

para ver os respetivos campos. Seguem-se os detalhes destas secções.

Acess Point

Campo Descrição

Idioma do Sistema
Define o Idioma do Sistema do dispositivo de hardware paramensagens do sistema.
Trata-se demensagens não relacionadas com o utilizador ou o cartão.

Fuso Horário Define o Fuso Horário para o dispositivo de hardware.

Utilizar horário de
verão

Selecione esta caixa de verificação para configurar este dispositivo de hardware de
modo a Utilizar o horário de verão.

Utilizar DHCP para
obter endereços

Se não selecionar esta caixa de verificação, tem de preencher os campos abaixo.
Se assinalar esta caixa de verificação, o servidorDHCP é utilizado para o
preenchimento automático dos campos abaixo.

Gateway de rede Endereço doGateway de Rede.

Máscara de rede Máscara de rede que permite aceder à rede remota do dispositivo de hardware

Servidor DNS
Preferido

Endereço IP do primeiro servidor DNS.

Servidor DNS
Alternativo

Endereço IP do segundo servidor DNS.

Endereço do
Anfitrião

Introduza o endereço IP do anfitrião do Aliro para ligar o hardware ao Aliro.

Pode ser detetado
Se esta caixa de verificação estiver assinalada, o dispositivo de hardware é apresentado
na lista principal do lado esquerdo da vista Hardware, depois de clicar em Detetar.

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
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Entrada

Campo Descrição

Ativada

Funcionalidade

Opções e Descrições

Não utilizado

Contacto da porta
Define este ponto de entrada como sensor deContacto
da porta, monitorizando o estado aberto ou fechado da
porta.

Contacto de bloqueio
Define este ponto de entrada como sensor deContacto
de bloqueio, monitorizando a execução do bloqueio.

Botão de saída Define esta entrada comoBotão de saída.

Resposta do estado
do alarme

Configura esta entrada para a sinalização de uma
Resposta do estado do alarme a partir de um Painel de
Intrusão que define se uma área está ativada ou
desativada.

Interruptor
Define esta entrada como Botão de saída com direitos de
acessibilidade, conhecido como Interruptor.

Desbloqueio de
prioridade elevada

Se esta entrada for definida comoBotão de saída com
ummecanismo automático de abertura de porta e tiver um
tempo de desbloqueio separado, oDesbloqueio de
prioridade elevada configura a entrada como entrada de
bloqueio/desbloqueio de emergência sem ter em conta os
planos de acesso, modos de leitor, etc.

Deteção de
adulteração

Configura esta entrada para aDeteção de adulteração
em qualquer dispositivo de hardware.

Botão de ativação
Define esta entrada como um Botão de Ativação que
ativa uma área.

Falha de energia
Configura esta entrada demodo a que indique uma Falha
de energia. Se for acionado um destes eventos, são
gerados Registos de Eventos.

Ativar Notificações
Ativar Notificações assegura que o dispositivo de hardware associado aciona uma
entrada se ocorrer um evento.

Relé
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Campo Descrição

Ativada

Funcionalidade

Opções de lista pendente e descrição

Desvio do alarme Desvio do alarme configura o ponto de saída para
ignorar uma área ativada.

Bloqueio da porta
Configura este ponto de saída para bloquear/desbloquear
uma porta, se estiver configurada comoBloqueio da
porta.

Mecanismo de
abertura da porta

Configura este ponto de saída para abrir uma porta, se
estiver configurada com umMecanismo de abertura da
porta.

Notificação de
eventos

Ativação/desativação
de intrusão

Configura este ponto de saída para assinalar a
ativação/desativação ao Painel de Intrusão, que
devolve o respetivo estado através da funcionalidade
Resposta do Estado do Alarme1.

Pré-aviso de ativação
de intrusão

Trata-se de uma saída de Pré-aviso de ativação de
intrusão, geralmente ligada a um dispositivo, que avisa
antes de uma área ser ativada.

Bloqueio do motor

Define este ponto como um dispositivo combinado de
saída-entrada, que assinala a ocorrência de um bloqueio.
O ponto é configurado como ponto de saída para o
Bloqueio motorizado e como ponto de entrada para o
contacto de bloqueio.

Não utilizado A saída não é definida para qualquer funcionalidade.

Wiegand – campainha A saída é definida para a campainha do leitor Wiegand.

Wiegand – verde
A saída é definida para o controlo do LED verde do leitor
Wiegand.

Wiegand – vermelho
A saída é definida para o controlo do LED vermelho do
leitor Wiegand.

Wiegand – amarelo
A saída é definida para o controlo do LED amarelo do
leitor Wiegand.

Ativar Notificações
Ativar Notificações assegura que o dispositivo de hardware associado aciona um relé
se ocorrer um evento.

Notificação de
Eventos

1Uma funcionalidade de Ponto de Entrada do dispositivo de hardware para a sinalização a partir de um Painel de
Intrusão que define se uma área está ativada ou desativada.
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Saída

Campo Descrição

Ativada

Funcionalidade

Opções de lista pendente e descrição

Desvio do alarme Desvio do alarme configura o ponto de saída para
ignorar uma área ativada.

Bloqueio da porta
Configura este ponto de saída para bloquear/desbloquear
uma porta, se estiver configurada comoBloqueio da
porta.

Mecanismo de
abertura da porta

Configura este ponto de saída para abrir uma porta, se
estiver configurada com um Mecanismo de abertura da
porta.

Notificação de
eventos

Ativação/desativação
de intrusão

Configura este ponto de saída para assinalar a
ativação/desativação ao Painel de Intrusão, que
devolve o respetivo estado através da funcionalidade
Resposta do Estado do Alarme1.

Pré-aviso de ativação
de intrusão

Trata-se de uma saída de Pré-aviso de ativação de
intrusão, geralmente ligada a um dispositivo, que avisa
antes de uma área ser ativada.

Bloqueio do motor

Define este ponto como um dispositivo combinado de
saída-entrada, que assinala a ocorrência de um bloqueio.
O ponto é configurado como ponto de saída para o
Bloqueio motorizado e como ponto de entrada para o
contacto de bloqueio.

Não utilizado A saída não é definida para qualquer funcionalidade.

Wiegand – campainha A saída é definida para a campainha do leitor Wiegand.

Wiegand – verde
A saída é definida para o controlo do LED verde do leitor
Wiegand.

Wiegand – vermelho
A saída é definida para o controlo do LED vermelho do
leitor Wiegand.

Wiegand – amarelo
A saída é definida para o controlo do LED amarelo do
leitor Wiegand.

1Uma funcionalidade de Ponto de Entrada do dispositivo de hardware para a sinalização a partir de um Painel de
Intrusão que define se uma área está ativada ou desativada.
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Campo Descrição

Ativar Notificações

Notificação de
Eventos

3.3.4 Modelos de Iluminação de Leitor
Quando o Aliro está instalado, é aplicado umModelo de Iluminação Predefinido que não pode ser editado. Este
modelo incluiMoldura de luz, controlo LED eRetroiluminação de teclado. Está atualmente válido para os
leitores ARxxS-MF.

l Moldura de luz – personaliza a forma como amoldura de luz é utilizada nos leitores, tanto nomodo de
inatividade como quando ocorrem diferentes eventos. Existem três opções disponíveis:

l LED de Seguimento – A predefinição, durante a qual amoldura de luz dá prioridade a estemodo
quando comparado com quaisquer eventos configurados. A cor predefinida é especificada paraSem
cor, conforme se encontra refletido nomodelo de iluminação predefinido.

l Evento – A moldura de luz é acesa de acordo com vários modos de porta, eventos ou planos de
acesso.

l Cor de exceções agendadas – Se estiver definido para outra opção que nãoDesligado. Caso a
opção Desligado esteja selecionada, nenhuma cor se encontra ativada.

l Cor predefinida – Define a cor quando estiver definido para outra opção que nãoDesligado.
l LED – pode ser controlado em separado, com ou sem um plano de acesso. A predefinição éDESLIGADO.
l Retroiluminação de teclado – liga a retroiluminação das teclas, com ou sem plano de acesso. A

predefinição éDESLIGADO e aplica-se apenas aos leitores de teclado.

Exemplo de uma definição de Moldura de luz
Umamoldura de luz personalizada pode comportar-se da seguinte forma:

1. Defina aCor predefinida para azul.
2. Adicione um evento a partir de um Plano de acesso, por exemplo, Horas de funcionamento, e selecione

lilás.
3. Marque LED de Seguimento.

O resultado é:
l Durante a noite, a moldura de luz é azul, a não ser que ocorra um evento.
l Durante as horas de funcionamento, amoldura de luz é lilás.
l Sempre que alguém apresenta um cartão, ou se ocorrer qualquer evento quemude o LED, amoldura de luz

muda de cor em conformidade.

Seleção de modelo
Existem três formas de aplicar Modelos de Iluminação de Leitor a funcionalidades como áreas, portas ou
leitores:

Aplicar um modelo ao utilizar o assistente
1. Selecione omodelo na lista e clique em Aplicar um Modelo. Um assistente é iniciado e é apresentada uma

lista de objetos com as definições atuais para as funcionalidades.
2. Se necessário, mude oModelo ao premir o botão à direita do campo.
3. Selecione oNível nomenu pendente:Porta, Área ou Leitor de porta.
4. Defina qual(is) o(s) Item(s) que deverá(ão) ser incluído(s). Estes itens estão listados na janela pendente que

é apresentada quando clicar no botão à direita do campo e varia dependendo do nível selecionado no passo
anterior.

5. Na lista abaixo, marque os itens ao quais omodelo deve ser aplicado. Tenha em consideração que omodelo
anterior é apresentado entre parêntesis retos. Quando:
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l Cinzento – omodelo será substituído.
l Preto – omodelo não será substituído.

6. Clique em Seguinte e depois em Terminar.

Tenha em consideração queÁreas, Portas e Leitores irão começar a utilizar o novomodelo quando este for
aplicado.

Aplique um modelo na funcionalidade Portas
Podem ser aplicados modelos de iluminação de leitor individual aos Leitores:

1. Clique para expandir os Leitores.
2. Selecione oModelo de Iluminação de Leitor a ser aplicado. Os modelos são listados nomenu pendente

abaixo.
3. Clique emGuardar.

Aplique um modelo utilizando o assistente nas Definições de sistema
1. Utilize o assistente nas Definições de sistema para administrar como os modelos são aplicados.
2. Para instruções, abra os ficheiros de ajuda.

Os Modelos de Iluminação de Leitor que são aplicados paraÁreas, Portas e Leitores são apresentados nos
campos respetivos para essas funções. Os modelos apresentados para os leitores podem ser editados. Os
modelos para áreas e portas são apenas de leitura, mas podem ser editados de acordo com as instruções acima.

3.3.4.1 Criar Modelos de Iluminação de Leitor
1. Clique em VisãoGeral1 e depois clique em Modelos de Iluminação de Leitor2. A vistaModelo de

Iluminação de Leitor é apresentada.
2. Clique em Criar. É apresentada uma nova páginaModelo de Iluminação de Leitor .
3. Introduza um Nome e aDescrição para estemodelo.
4. Avance para configurar as secções Moldura de luz, Controlo LED eRetroiluminação do teclado .

Clique no expansor de cada secção para ver os respetivos campos. Seguem-se os detalhes destas
secções. Tenha em consideração que as funções demoldura de luz têm prioridade:

1. LED de Seguimento.
2. Eventos – ordem de cima para baixo, utilize as setas para subir ou descer. Tenha em consideração

que os eventos são ordenados por prioridade, onde o que se encontra no topo tem a prioridademais
elevada e o que se encontra mais abaixo tem a prioridademais baixa.

3. Cor de exceções agendadas, se estiver definido para outra opção que não Desligado. Caso a
opção Desligado esteja selecionada, nenhuma cor se encontra ativada.

4. Cor Predefinida, se estiver definido para outra opção que nãoDesligado
.

5. Clique em Guardar3.
6. Opcionalmente, clique em Aplicar ummodelo4 para personalizar áreas, portas ou leitores específicos(as).

Além disso, o assistente nas Definições de sistema pode ser utilizado para selecionar uma definição geral
para o sistema.

Descrição dos Painéis e da Barra de Ferramentas

1Clique paramostrar no Aliro
2Clique paramostrar no Aliro
3Clique paramostrar no Aliro
4Clique para apresentar no Aliro
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Painéis e Botões Descrição

Nome Apresenta os diferentes modelos, incluindo a predefinição.

Criar Cria um novomodelo de iluminação de leitor.

Eliminar Elimina um item selecionado.

Guardar Guarda a atual configuração.

Cancelar Cancela as alterações feitas desde a última vez que
guardou.

Aplicar ummodelo
Opção ativada quando selecionar ummodelo de iluminação
de leitor na lista. Opção utilizada para aplicar ummodelo de
iluminação para um(a) oumais áreas, portas ou leitores.

Moldura de Luz
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Campo Opções e descrição

LED de
Seguimento

Marque amoldura de luz em caso de LED de Seguimento. Esta opção tem a prioridademais
elevada do que qualquer configuração de evento.
Descrição dos LED
NoAliro, os LED do leitor são acesos numa forma padronizada. Existem alguns eventos
específicos de sistema que geram diferentes cores:

l Acesso atribuído ou pedido de Botão de saída – normalmente, verde.
l Acesso negado, por razões como, por exemplo, isenção de direitos, violação de plano

de hora, cartão expirado, utilizador inativo, cartão nulo – normalmente, vermelho.
l Nova entrada de PIN – normalmente, a piscar a amarelo.

Para outros tipos de eventos, comoPorta forçada ePorta fixa, que são listados na
configuração Modelo de Iluminação de Leitor, a moldura de luz pode ser personalizada.

Opções para LED de Seguimento
Esta opção encontra-se selecionada por predefinição. A moldura de luz segue o comportamento
LED.

Opção LED de Seguimento Descrição

DESLIGADO

Os eventos especificados apenas terão efeito numa
ordem priorizada. Caso não sejam criados quaisquer
eventos e se não tiver sido selecionada qualquer cor
predefinida, amoldura de luz nunca se irá acender,
apenas os LED.

LIGADO – sem evento
adicionado

Qualquer evento irá ativar amoldura de luz, tal como o
LED. Este é o estado inicial quando cria um novomodelo
de iluminação de leitor.

LIGADO – eventos adicionados

Os eventos especificados apenas terão efeito numa
ordem priorizada. Eventos específicos do sistema, como
Acesso atribuído e Acesso negado, irão ser
substituídos.

LIGADO – e evento Apenas
LED de Seguimento

Eventos com Apenas LED de Seguimento naAção
Inicial irão ainda ser substituídos por eventos como
Acesso garantido e Acesso negado.

Cor
predefinida

Define a Cor se estiver definido para outra opção que não Desligado. Esta opção tem a
prioridademais baixa. Se Desligado estiver selecionado, nenhuma cor é ativada.

Cor de
Exceção
Agendada

ACor de Exceção Agendadasubstitui a cor predefinidadurante um tempo de Exceção
Agendada, desde que nenhuma cor de prioridademais elevada esteja a ser apresentada.

Evento
(máx. 10) Opções para Modo de Porta
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Campo Opções e descrição

Tenha em consideração que estes modos estão relacionados apenas com a porta
selecionada e não serão aplicados a todas as portas no sistema.

Abrir
Quando oModo de Porta está selecionado, estes modos estão
listados nomenu pendente à direita. Quando qualquer um destes
modos está selecionado e ativo, aMoldura de luz irá agir de
acordo com as definições configuradas em Ação Inicial e
continuar até ao tempo definido em Condição Final.

Não protegida

Protegida

Bloqueada

Opções para Evento

Tenha em consideração que estes modos estão relacionados apenas com a porta
selecionada e não serão aplicados a todas as portas no sistema.

Porta bloqueada

QuandoEvento está selecionado, estes eventos estão listados no
menu pendente à direita. Quando qualquer um destes eventos está
selecionado e ativo, aMoldura de luz irá agir de acordo com as
definições configuradas em Ação Inicial e continuar até ao tempo
definido em Condição Final.

Porta forçada

Porta fixa

Porta fixa demasiado
tempo

Entrada Ativa

Ativação em curso

Violação de anti-
passback

Acesso concedido
pelo operador

Porta bloqueada com
comando manual
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Campo Opções e descrição

Opções e descrição para Plano de acesso

Plano de Acesso
CadaPlano de Acesso criado é listado nomenu pendente. A
Moldura de luz irá agir de acordo com as definições configuradas
no plano de acesso selecionado.

Ação inicial

Opções e descrição

Efeito da Moldura de Luz

Cada Efeito da moldura de luz
criado é listado nomenu pendente à
direita. NaAção inicial, as definições
nestaMoldura de luz são aplicáveis
até a Condição Final ser alcançada.

Apenas LED de Seguimento
AMoldura de luz segue as
definições Apenas LED de
Seguimento .

Cor Estática
NaAção inicial, a Moldura de luz tem
umaCor Estática até a Condição
Final ser alcançada.

Desligado
Quando amoldura de luz estiver
definida para a opção Desligado, não
é apresentada qualquer cor.

Condição
Final

Opções e descrição

Tenha em consideração que, caso qualquer Plano de Acesso esteja selecionado, estas
opções não estão disponíveis.

O Evento termina Oefeito demoldura de luz está ativo até oEvento terminar.

Duração
Oefeito demoldura de luz está ativo para aDuração definida. A
duração está definida no campo à direita e está ativa para os
segundos indicados.

Controlo LED

Campo Descrição

Vermelho Marque para selecionar Vermelho .

Cor de laranja Marque para selecionar Cor de laranja.

LED ligado Marque para LED ligado.

Apenas durante o
seguinte plano de
acesso

Marque para que o controlo LED esteja ativo Apenas durante o seguinte plano de
acesso. Cada Plano de Acesso criado é listado e selecionado a partir domenu
pendente.

LED desligado Marque para LED desligado. Esta é a predefinição.
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Retroiluminação do Teclado

Campo Descrição

Retroiluminação de
teclado ligada

Marque para ativar Retroiluminação de teclado ligada.

Apenas durante o
seguinte plano de
acesso

Marque para ativar a retroiluminação de teclado Apenas durante o seguinte plano de
acesso. Cada Plano de Acesso criado é listado e selecionado a partir domenu
pendente.

Retroiluminação de
teclado desligada

Marque para ativar a definição Retroiluminação de teclado desligada. Esta é a
predefinição.
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Glossário: Acessibilidade – Campo Personalizado

4 Glossário

A

Acessibilidade
Capacidade para programar cartões indi-
viduais demodo a que abram uma porta e a
desbloqueiem, mantendo-a aberta por mais
tempo para garantir a entrada do utilizador em
segurança.

Acesso
Princípio de concessão ou negação de entrada
numa área controlada pelo Aliro.

Acesso à Área
Permissão para entrar numa área.

Acesso à Porta
Portas às quais um utilizador tem acesso con-
soante um plano de acesso.

Acesso Pessoal
Permissões pessoais de cada utilizador para
entrar em diversas áreas e/ou editar definições
e controlar o Aliro.

Administrador
Utilizador com direitos para alterar as defi-
nições de um sistema e gerir os direitos de
acesso, bem como para atribuir os direitos de
controlo do sistema a outros utilizadores.
Esses direitos podem ser definidos para incluir
funções como, por exemplo, amonitorização e
controlo, definições e direitos de acesso.

Administrador do Local
Função com capacidade para ver emodificar
tudo, exceto os componentes de hardware do
Aliro.

Administrador do Sistema
Função que concede ao utilizador um acesso
total e ilimitado para ver emodificar o Aliro.

Alarme
Dispositivo que transmite um sinal se surgir
uma condição fora do normal no Aliro.

Anti-passback
Lógica predefinida que impede a utilização de
um cartão de acesso para entrar numa área
pela segunda vez sem ter saído primeiro
dessamesma área. Destemodo, o cartão de

acesso não pode ser utilizado por uma
segunda pessoa que se encontre fora da área.

Á

Área
Um espaço do edifício cujo acesso é con-
trolado por, nomínimo, uma Porta e um Leitor
de Entrada.

Área Principal
Área que circunda uma chamada "subárea". A
subárea é uma área dentro da área principal.
Consulte também Subárea.

Arquivo
Ato de guardar dados do registo de eventos
como ficheiro CSV antes de serem removidos
da base de dados.

Ativar
Função que ativa uma área e o alarme.

B

Base de dados
Coleção organizada de dados armazenados.
No Aliro, existe suporte paraMS SQL.

Bloqueio
Dispositivo de fechomecânico ou elétrico con-
trolado pelo sistema de controlo de acesso.

Bloqueio da Porta
Número demilissegundos e forma como a
porta deve permanecer desbloqueada antes de
voltar a ser bloqueada. Consulte também Blo-
queio.

Bloqueio Motorizado
Bloqueio com trincomotorizado, em que a
porta e o caixilho estão interligados.

C

Campo de Utilizador
Campo do Aliro que contém informações
sobre utilizadores.

Campo Personalizado
Campos na interface de utilizador cujo nome
pode ser mudado de acordo com as pre-
ferências pessoais na funcionalidade de uti-
lizadores. É possível editar os campos
personalizados nas definições do sistema.
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Cartão
Cartão programado para interação com o Aliro,
normalmente utilizado para desbloquear portas
demodo a permitir a entrada.

Cliente Móvel
Aplicação para iOS e Android que permite ace-
der ao Aliro de forma remota através de um
smartphone.

Cliente Web
Cliente que acede ao sistema Aliro através de
um browser.

Coação
Coação é um sinal dissimulado que um titular
de cartão pode enviar durante uma operação
de identificação de cartão, para notificar o ope-
rador que se encontra numa situação de
perigo.

Comando Manual
Comando que permite ao utilizador controlar
as definições automatizadas do Aliro.

Contacto da Porta
Monitorização da abertura ou do fecho de uma
porta. Está ligado a uma entrada de um PA.

Controlo de Acesso
Restrição seletiva do acesso a uma área ou a
outro recurso. O acesso pode ser concedido
pela utilização de uma credencial, condições
ou diversos modos de acesso que são con-
trolados pelo sistema de segurança.

Cópia de segurança
Processo de cópia e arquivo dos dados do sis-
tema. Se os dados do sistema forem guar-
dados, podem ser restaurados em caso de
perda.

Cópia de Segurança Agendada
Cópia de segurança dos dados do sistema que
ocorre a uma hora definida.

CPU
Unidade de Processamento Central (CPU)
que consiste no hardware existente dentro de
um computador e que garante a execução das
instruções introduzidas no software de um sis-
tema.

D

Definições de Comunicação
Parâmetros que permitem a comunicação
entre um PA e o Aliro.

Definições do Sistema
Funcionalidade que permite ver e editar várias
definições do Aliro.

Desativar
Função que desativa uma área e o alarme.

DHCP
Protocolo DHCP (Dynamic Host Con-
figuration Protocol) que é um protocolo de fun-
cionamento em rede normalizado, utilizado
para parâmetros de interfaces e serviços na
Internet.

Direitos de Acesso
Diversos direitos de um utilizador em relação a
grupos de acesso, acesso a portas e acesso a
áreas.

E

Endereço do Anfitrião
Endereço utilizado para identificar anfitriões
numa rede.

Endereço IP
Endereço de protocolo IP (Internet Protocol); a
etiqueta numérica designa dispositivos que
estão ligados a uma rede através do IP para
comunicação.

Entrada
Conector que recebe sinais de equipamento
externo.

Estado do Alarme
Estado do alarme referente à forma como deve
atuar em caso de desvio em relação às defi-
nições normais do Aliro.

Estado do Sistema
Estado do hardware, do servidor e da base de
dados incluídos no Aliro, apresentado na
página de visão geral.

Evento
Cada ocorrência registada no sistema de segu-
rança. Este tipo de ocorrências refere-se a:·
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Glossário: Exceção de Segurança –Manipulação

Eventos administrativos como, por exemplo,
quando o administrador edita as definições ou
executa um comandomanual.·Eventos de
utilizador como, por exemplo, quando um uti-
lizador registado desbloqueia uma porta.

Exceção de Segurança
Capacidade para contornar temporariamente
um plano de acesso sem alterar as respetivas
definições gerais.

F

Falhas registadas
Desvios em relação ao que é considerado nor-
mal, compilados no registo de eventos.

Firmware
Estruturas de dados e programas fixos que
controlam vários dispositivos eletrónicos em
utilização no Aliro.

Função
Trata-se de uma designação funcional. As fun-
ções podem ser atribuídas a vários uti-
lizadores do sistema de segurança com
direitos e responsabilidades diferentes.

Fuso Horário
Várias zonas com uma hora padrão para fins
legais, comerciais e sociais.

G

Gateway de Rede
Dispositivomecânico que efetua o enca-
minhamento entre as redes.

Grupo de Acesso
Agrupamento de acesso a portas e/ou de
acesso a áreas com planos de acesso que defi-
nem a hora do dia e as portas a que os uti-
lizadores têm acesso.

H

Hardware
Componentes eletrónicos emecânicos de um
produto.

Hardware Associado
Resultado da criação de ummapeamento do
hardware. Por exemplo, é possível mapear
uma função de contacto de porta lógica para
uma entrada de PA chamada Entrada 3.

Hora Local
Hora ajustada ao fuso horário local com base
no UTC.

Horário de Verão
Prática de ajuste dos relógios para que os fins
de tarde ganhemmais luz do dia.

I

Idioma do Sistema
Idioma selecionado para a interface de uti-
lizador e os ficheiros de ajuda. O Aliro oferece
onze idiomas diferentes.

Imagem
Fotografia do utilizador registado.

Impressão do Cartão
Criação de cartões em que os lados frontal e
posterior são concebidos e impressos.

Inicializar
Iniciar um processo no Aliro.

Interface do Leitor
Interface num leitor que permite a um utilizador
enviar informações para o Aliro.

Intrusão
Termo lógico que abrange as ações utilizadas
para controlar um sistema de intrusão.

L

Leitor
Dispositivo que interpreta as credenciais físi-
cas.

Leitor de Inscrição
Leitor que pode ler informações do utilizador a
partir de um cartão. Costuma estar ligado a um
computador.

Leitores de Ativação
Leitores ligados a um PA, utilizados para ati-
var ou desativar uma área de intrusão.

Leitores de Entrada
Leitores colocados numa posição para que um
utilizador possa entra numa área.

M

Manipulação
Interruptor que ativa um aviso ou alarme se for
alterado relativamente à sua posição original.
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Glossário: Mapeamento do Hardware – Porta

Mapeamento do Hardware
Criação de uma ligação entre o hardware e fun-
ções lógicas. Por exemplo, um PA tem de ser
associado a um nome de porta.

Máscara de rede
Máscara de 32 bits utilizada para dividir um
endereço IP em sub-redes e para especificar
os anfitriões disponíveis da rede.

Mecanismo de Abertura da Porta
Dispositivomotorizado, utilizado paramanter
uma porta aberta. No Aliro, é possível utilizar
uma saída de PA separada.

Modelo de Cartão
Conceção predefinida de um cartão, utilizada
para a impressão do cartão.

Modelo de Hardware
Definições pré-desenvolvidas para o hardware
que podem ser aplicadas a diversos dis-
positivos de hardware no Aliro.

Modelo de Porta
Definições pré-desenvolvidas para portas que
podem ser aplicadas a uma ou várias portas
no Aliro.

Modo de Leitor
Definição que especifica se um leitor é uti-
lizado para acesso ou como leitor de registo.

Modo de Manipulação
A manipulação está ativada.

Modo de Porta
Várias formas em que uma porta pode ser pro-
gramada para que um utilizador tenha acesso
a uma área.

Modo de Segurança
Os diversos modos de segurança são: aberta,
desprotegida, protegida ou bloqueada. Estes
modos estão ligados ao ambiente da porta. Os
mesmos controlam se uma porta está blo-
queada ou não e se um utilizador pode abrir a
porta, identificando um cartão no respetivo lei-
tor.

Monitorização
Vigilância do sistema de controlo de acesso,
áreas, utilizadores e bens, que recolhe,

armazena, compila e apresenta dados.

N

Notificação
Mensagem que transmite a um destinatário
que algo ocorreu no sistema de segurança.

Número do Cartão
Número individual de um cartão.

O

Operador do Local
Função que dá ao utilizador capacidade para
gerir o acesso dos utilizadores e os eventos do
sistema.

P

Permissões
Vários direitos de um utilizador para aceder a
áreas, editar definições e controlar o Aliro.

PIN
Número de identificação pessoal.

Planeador de Localização
Visão geral gráfica de uma área e das portas.

Plano de Acesso
Conjunto de intervalos de tempo durante os
quais o acesso está configurado, geralmente
ligados a dias diferentes do calendário.

Ponto de Acesso (PA)
Oponto no hardware que controla o ambiente
de uma porta, que um utilizador pode utilizar
para obter acesso a uma área.

Ponto de acesso offline
PA que está offline e consequentemente sem
contacto com o Aliro.

Ponto de acesso online
PA que está online e consequentemente em
contacto com o Aliro.

Porta
Dispositivo de entrada controlado fisicamente
para permitir ou negar o acesso entre áreas.
No controlo de acesso, também se pode tratar
de um portão, de uma porta de entrada, de
uma porta da frente, etc.
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Glossário: Rede – Utilizador

R

Rede
Sistema de comunicação que permite que os
computadores interligados troquem dados e
informações.

Registo de eventos
Diário que regista várias ocorrências no sis-
tema de segurança. Este tipo de ocorrências
refere-se a:·Eventos administrativos como,
por exemplo, quando o administrador edita as
definições ou executa um comandomanual.·
Eventos de utilizador como, por exemplo,
quando um utilizador registado desbloqueia
uma porta.

Relé
Interruptor acionado eletricamente que ao ser
ativado controla, por exemplo, bloqueios da
porta, bloqueios motorizados, anti-passback e
alarmes no Aliro.

Remoção
Ato de apagar automaticamente os dados do
registo de eventos compilados na base de
dados. Os dados podem ser arquivados.

Restauro
Ato de recuperar ou repor algo no estado ante-
rior.

S

Saída
Conector que envia sinais para equipamento
externo.

Servidor
Computador em que o software está instalado
e que garante o acesso ao Aliro a partir de qual-
quer computador ligado àmesma rede.

Servidor DNS
Sistema de Nomes de Domínio (DNS) que é
um sistema de nomes para computadores e
dispositivos ligados à Internet ou a uma rede
privada.

Servidor Web
Servidor com o qual um clienteWeb esta-
belece ligação, comunicando por sua vez com
o(s) servidor(es) back-end do Aliro.

Sistema de Controlo de Acesso
Sistema de segurança que restringe sele-
tivamente o acesso a uma área ou a outro
recurso. O acesso pode ser concedido pela uti-
lização de uma credencial, condições ou diver-
sos modos de acesso que são controlados
pelo sistema de segurança.

Sistema de Intrusão
Sistema quemonitoriza as áreas e redes rela-
tivamente ao acesso não autorizado e que
comunica as ações consideradas fora do nor-
mal.

Subárea
Uma área contida numa Área Principal.

T

Tipo de Leitor
Cada tipo de leitor ligado ao Aliro. Os leitores
que utilizam os protocolos OSDP, Wiegand e
Relógio/Dados são suportados.

Transferência do Firmware
Receção do firmware proveniente de uma ori-
gem para o Aliro.

U

Utilização da CPU
Valor apresentado no painel de estado do sis-
tema da visão geral, que dá uma ideia do nível
de atividade do cliente.

Utilização da memória
Quantidade de espaço utilizado pelamemória
ou pelos dados no armazenamento. É apre-
sentada no painel de estado do sistema da
visão geral.

Utilização do disco
Utilização estimada do espaço para dados
guardados num diretório ou num ficheiro. É
apresentada no painel de estado do sistema
da visão geral.

Utilizador
Pessoa em contacto com o sistema de segu-
rança. Pode ser um Titular de Cartão ou um
Utilizador do Sistema.
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Glossário: Visitante – Visitante

V

Visitante
Pessoa em contacto temporário com o sis-
tema de segurança.
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