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Proteja seu prédio com apenas um dedo.
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BioPass
Seu elevador vai reconhecer quem
você é pela leitura de sua digital.
Imagine substituir uma senha ou um cartão que você
pode esquecer ou perder, por algo que é só seu e está
sempre com você: sua impressão digital. Isso é biometria.
Esse sistema de reconhecimento por meio de uma característica física
se tornou sinônimo de segurança e está ao alcance do seu condomínio
com a instalação do sistema BioPass da Atlas Schindler.
O BioPass apresenta o que há de mais avançado em tecnologia de
segurança e identificação pessoal para fazer a leitura e a verificação de
impressões digitais, transformando o elevador em mais um elemento
ativo de segurança no seu edifício.
Praticidade e conforto agora se unem à segurança
Ideal para edifícios residenciais, o BioPass gerencia o acesso de cada
usuário apenas aos andares permitidos no momento do cadastro.
- O cadastro das digitais é realizado por um funcionário do condomínio,
com a utilização de login e senha, de forma simples e rápida.
- O cadastro dos usuários é realizado apenas uma vez.
- O usuário terá acesso somente ao pavimento habilitado no momento
do cadastro.

O usuário é cadastrado uma única vez na Unidade
Gerenciadora e de Cadastramento Biométrico.

Solução inovadora no mercado, com o BioPass é possível cadastrar três digitais
para usos específicos (três dedos à sua escolha):



Digital de Acesso - uma
digital principal para uso do
elevador no dia-a-dia

Posicione o dedo cadastrado como Digital de Acesso
na leitora instalada na botoeira do elevador. O sistema
reconhece a digital cadastrada e libera o acesso aos andares
autorizados. O processo de reconhecimento leva poucos
segundos e é confirmado com uma luz verde.

Digital-Chave - uma
digital para dias de grande
movimento em seu
apartamento

Chame o elevador no hall de seu andar e posicione o dedo
cadastrado como Digital-Chave na leitora. A partir desse
momento, o sistema de restrição de acesso é desativado e
o acesso ao seu andar é liberado. Para reativá-lo, posicione
novamente o dedo com a Digital-Chave na leitora.

Digital de Segurança - uma
digital para utilização no
caso de perigo ou ameaça

Posicione o dedo cadastrado como Digital de Segurança
e selecione o seu andar de destino. Nesse momento, é
disparado um sinal silencioso, num local definido pelo edifício,
avisando que o usuário do elevador se encontra sob alguma
forma de perigo ou ameaça. O funcionamento do elevador
não é alterado.
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O usuário aciona a Unidade de Leitura Biométrica na
cabina. Se reconhecido pelo sistema, o BioPass libera os
andares previamente cadastrados.

Vantagens na ponta dos dedos
Tecnologia
O sistema diferencia o cadastro de condôminos,
visitantes e funcionários por meio de uma programação
que possibilita o acesso ou a sua restrição.
No momento do cadastro de uma diarista, por
exemplo, são especificados os dias, horários, o
elevador e o andar permitidos para sua entrada.
Todos os eventos registrados no sistema são
armazenados para acompanhamento e análise
do administrador. Além disso, o equipamento de
reconhecimento das digitais possui autonomia

com relação ao computador onde são realizados os
cadastros. Mesmo que o computador seja desligado,
o reconhecimento continuará acontecendo, sem
comprometer o uso do elevador.
Benefício
A instalação do leitor de digitais nos elevadores existentes
não exige a substituição das botoeiras, podendo ser
realizada a partir de uma adaptação nas botoeiras atuais*,
proporcionando rapidez e menor custo.
* Restrito à Modernização de alguns modelos de elevadores.

Opcional
Cartão de Acesso BioPass Sensor

O usuário aciona o seu andar de destino.

O cartão de acesso BioPass Sensor é a opção para
casos onde a utilização das digitais apresente alguma
dificuldade de cadastro ou leitura. Basta aproximar o
cartão da leitora na botoeira do elevador, aguardar
alguns segundos até a luz verde piscar e selecionar o
andar de destino.
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