
SOFTWARE ACCESS CONTROL MANAGER ™
PORTAS SEGURAS COM UMA SOLUÇÃO EMPRESARIAL ESCALÁVEL

CONTROLE DE ACESSO
E DE VÍDEO INTEGRADO

FECHADURA/BLOQUEIO
REMOTO DA PORTA COM
MAPAS

GESTÃO DE IDENTIDADE GESTÃO DE ALARMES MODELOS INCORPORADOS

SUPORTE DE HARDWARE
EM CAMPO ABERTO

INTEGRAÇÕES FLEXÍVEIS REPLICAÇÃO E TOLERÂNCIA
A FALHAS AUTOMÁTICA EM
MODO HOT STANDBY

ESTAÇÕES VIRTUAIS
ACM VERIFY

CERTIFICAÇÃO FIPS 201-2

201-2

O Access Control Manager (ACM) é um sistema de controle de acesso físico para instalações de classe empresarial, projetado para 
proteger pessoas, propriedades e bens. Com gerenciamento avançado de alarme e identidade, o ACM™ oferece um controle superior de 
acesso às instalações. Esta solução 100% com base em navegador oferece a flexibilidade para responder a alertas a partir de qualquer 
lugar. Sua integração com o software de gerenciamento de vídeo oferece uma solução de segurança potente, de ponta a ponta, para 
monitorar e proteger sites.

Analisa e verifica os alarmes 
automatizados gerados pelo 
ACM, com os alarmes ao vivo 
associados ou vídeo gravado 
em software de gerenciamento 
de vídeo para respostas mais 
rápidas.

O ACM é compatível com FIPS 
201-2 e está na Lista de 
Produtos Aprovados pela GSA 
com tecnologia pivClass, 
atendendo aos requisitos PIV 
para funcionários e contratados 
do governo federal dos EUA.

Economize nos custos de 
instalação com suporte a 
fechaduras sem fio ASSA ABLOY, 
SALTO, Schlage, Simons Voss e 
Von Duprin. Aumente a segurança 
com a tecnologia de leitura 
biométrica de impressões digitais 
da ViRDI e os painéis de intrusão 
da Bosch.

Amplie o controle de acesso 
para locais onde as portas 
físicas não são viáveis. O ACM 
Verify permite que qualquer 
dispositivo ativado pelo 
navegador atue como uma 
estação virtual, registrando e 
confirmando uma identidade 
com um PIN.

Eternize seu sistema ACM com 
hardware de campo aberto da 
Mercury Security e HID Global.

Simplifique a gestão de identidade 
com a capacidade de replicar dados de 
identidade em múltiplos Aparelhos 
ACM em vários locais. Maximize o 
tempo de funcionamento do sistema 
com o hot standby dos aparelhos com 
tolerância a falhas automática para 
manter múltiplas camadas de 
redundância e resiliência.

Exibe imagens do perfil de identificação 
do usuário com eventos de controle de 
acesso e alarmes para saber quem 
tentou entrar em uma porta e quando. 
Registra visitantes e imprime crachás 
em segundos, digitalizando uma 
identificação através da integração 
com o software EasyLobby Secure 
Visitor Management da HID Global.

Agiliza o gerenciamento de 
alarmes com alertas sonoros e 
indicadores coloridos para 
representar visualmente a 
prioridade do alarme. Visualiza o 
vídeo associado, digita notas, 
reconhece e elimina alarmes em 
um só lugar.

Pronto e em funcionando em 
minutos com uma ampla seleção 
de modelos fáceis de usar para 
configurar portas e fiação.

Visualmente, marca as portas 
espacialmente em um mapa das 
instalações, visualiza o status de 
abertura/fechamento das portas 
e, remotamente, tranca e 
destranca as portas, incluindo as 
fechaduras das instalações 
durante emergências.
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