Soluções Inovadoras de Acesso
A CEM Systems é líder no fornecimento
de sistemas de controlo de acessos e
de gestão de segurança completamente
integrados e de total confiança.

Perfil da empresa

A Nossa Visão
"Mantermo-nos na vanguarda da tecnologia do
controlo de acessos através da conceção e do
desenvolvimento de soluções de segurança de
alta qualidade que satisfaçam as necessidades
únicas dos nossos clientes."

Acerca da CEM Systems
A CEM Systems é líder no fornecimento de sistemas de
controlo de acessos e de gestão de segurança integrados.
Com mais de 25 anos de experiência no setor da segurança
e das TI, a CEM fabrica exclusivamente hardware e software
AC2000, disponibilizando um dos sistemas mais abrangentes,
resilientes e fiáveis disponíveis.
As soluções da CEM estão acessíveis para uma série de setores e locais de diferentes dimensões, e têm
sido instaladas com êxito em todo o mundo, aeroportos, portos, centrais petroquímicas, universidades,
instalações de empresas e muitos mais. Continuamente desenvolvidos de modo a satisfazer as
necessidades de segurança mais complexas, a CEM Systems disponibiliza uma solução de segurança
altamente estável e comprovada para instalações onde a segurança se reveste da maior importância.
Desde um pequeno edifício a grandes instalações "multilocal", a CEM tem uma solução inovadora
de segurança para satisfazer as suas necessidades.
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Acerca da Tyco Security Products
A CEM Systems faz parte da unidade de negócios Security
Products da Tyco, a maior empresa do mundo dedicada
exclusivamente à proteção contra incêndios e à segurança.
A Tyco Security Products, e as suas marcas líderes, conduz as suas atividades em mais de 176 países de
todo o mundo, em múltiplos idiomas, e emprega mais de 2.700 pessoas a nível internacional, incluindo
equipas de investigação e desenvolvimento, marketing, produção, vendas, serviço e logística nas Américas,
na Europa, no Médio Oriente, em África e na Ásia-Pacífico. Os nossos produtos, criados por responsáveis
pelo desenvolvimento de todas as categorias de produtos, permitem consistentemente que os clientes vejam
mais, façam mais e poupem mais em múltiplos setores e segmentos, incluindo saúde, governo, transporte,
finanças, retalho, comercial e residencial. Para mais informações, visite www.tycosecurityproducts.com

Porquê Escolher a CEM?
• Soluções comprovadas e
líderes no setor

• Altos níveis de integração
com sistemas de terceiros

• Produtos inovadores e de
qualidade

• Serviço pré-venda e
pós-venda com grande
capacidade de resposta

• Flexível e personalizável

• Poderoso sistema de
controlo de acessos e
gestão da segurança
AC2000
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Para Além da Segurança
A CEM Systems oferece mais do que controlo de acessos.
Trabalhamos em conjunto com os nossos clientes e a nossa rede
de parceiros comerciais no sentido de disponibilizarmos soluções
de segurança que ajudem as empresas a melhorar a eficiência
operacional sem comprometer a segurança.
Inovação e Competência
O elemento mais valioso da CEM Systems são as pessoas. Com uma cultura empresarial
inovadora e profissionais qualificados com largos anos de experiência, a CEM Systems desafia
constantemente a forma como as coisas são feitas neste setor. Isto garante que a CEM está
permanentemente a avaliar novas possibilidades e a adotar novas tecnologias de ponta na
conceção e no desenvolvimento de novos produtos.
Suporte
Fulcral para o êxito da CEM é o nosso compromisso no sentido de prestar assistência ao cliente
com uma experiência rápida, personalizada, profissional e satisfatória. Uma cultura de assistência
de excelência garante que os clientes da CEM usufruem dos mais altos níveis de assistência
pré-venda, serviços de gestão de projeto e formação, bem como assistência técnica contínua
a problemas pós-instalação. Fortes relações com o cliente também permitiram que a CEM
incorporasse o feedback do cliente no desenvolvimento das nossas inovadoras soluções de
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acesso.
Solução Flexível e Personalizada
A CEM Systems compreende que as necessidades de TI e de segurança diferem de local para
local. Ao produzir o hardware AC2000 e o software do sistema, a CEM tem a flexibilidade de criar
soluções seguras, sólidas e inovadoras capazes de satisfazer as necessidades específicas de
segurança dos clientes.
Comprovativo de futuro
As soluções da CEM são criadas com a flexibilidade de crescerem e evoluírem com o cliente e
o seu negócio. Com capacidades de expansão e integração virtualmente ilimitadas, as soluções
da CEM são concebidas com a noção de que uma pequena instalação pode evoluir e crescer,
tornando-se grande e complexa ao longo do tempo.
Parceiros
Para oferecer aos clientes uma solução de gestão de segurança totalmente integrada, a CEM
criou parcerias com os principais fornecedores de sistemas de segurança. Indo além do controlo
de acessos, a CEM tem uma equipa dedicada que integra o sistema de controlo de acessos
AC2000 e de gestão de segurança, em conjunto com sistemas externos, como produtos de vídeo
e produtos contra incêndios e de deteção de intrusões.
Rede de revendedores aprovados da CEM
A CEM dispõe de uma rede de Revendedores Aprovados em todo o mundo, que instalam
e prestam assistência técnica a sistemas de controlo de acessos CEM. Os Revendedores
Aprovados CEM passam por uma formação de certificação para se tornarem acreditados com
uma competência comprovada ao nível da gama de produtos AC2000 da CEM e são os melhores
nos respetivos mercados geográficos.
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Soluções Inovadoras de Acesso
Num mundo em rápida evolução, pode confiar no AC2000; uma gama
de sistemas, poderosos e repletos de funcionalidades, de controlo de
acessos e gestão de segurança.
AC2000
O sistema de controlo de acessos e de segurança AC2000 é uma solução altamente estável e
comprovada para instalações onde a segurança se reveste da maior importância. O AC2000 disponibiliza
uma série de poderosas aplicações orientadas para o cliente e para o browser, incluindo monitorização
do alarme central, comando e controlo integrados, crachás de identificação sofisticados, gestão de
visitantes, relatórios Web e muito mais.
AC2000 Lite
O AC2000 Lite é um sistema de controlo de acessos repleto de funcionalidades, mas acessível.
Abrangendo as principais funcionalidades de software do sistema AC2000 e apoiando a gama CEM de
produtos de hardware líderes, o AC2000 Lite é uma das soluções de gestão da segurança mais completas
disponíveis para os mercados de pequena e média dimensão.
AC2000 Airport
Utilizado por muitos dos principais aeroportos em todo o mundo há mais de 25 anos, o AC2000 Airport
é um sistema de gestão de segurança específico para o setor da aviação que já provou ser uma das
soluções de segurança mais fiáveis e resilientes disponíveis no mercado. A flexibilidade e a alta qualidade
oferecidas pelo AC2000 Airport são determinantes na sua adequação ao ambiente da aviação.

Pioneiros no setor
• Terminal de acesso ao ecrã tátil líder no setor
com funcionalidades para PC de cliente AC2000
na porta
• Tecnologia Power Over Ethernet plus
• Leitores de cartões IP inteligentes
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Hardware Líder no Setor
O hardware CEM é altamente inovador e reflete a mais recente
tecnologia de segurança.
Leitor/terminal com ecrã tátil
O terminal de acesso ao CEM emerald é um dispositivo periférico revolucionário. Conjugando um leitor de ecrã
tátil e um controlador num só, com funcionalidade de intercomunicação por voz sobre IP (VoIP) integrado, o
emerald permite, de forma única, que dados que normalmente apenas se encontram no PC do cliente AC2000
sejam acedidos localmente na porta para uma variedade de funções, incluindo manutenção do leitor, reservas
de quartos, visualização de anúncios da empresa, informações sobre os visitantes e muito mais.
Leitores e controladores de cartões inteligentes
A gama CEM de leitores está equipada com um teclado para o controlo do cartão e do PIN e dispõe de uma base
de dados de bordo para armazenar transações e operações offline, assegurando um tempo de inatividade zero
do sistema e zero perdas de informação de segurança ou de transações. Os leitores também estão equipados
com um ecrã LCD para visualização de mensagens de resultados significativas e dispõem de múltiplos modos de
funcionamento das portas. Utilizando controladores inteligentes de duas portas CEM, o AC2000 também suporta
cabeças de leitura de terceiros, incluindo suporte para leitores biométricos e bloqueios sem fios.
Leitores de cartões portáteis
Leitores CEM portáteis podem ser utilizados para validar o titular do cartão em locais remotos ou entradas
temporárias sem energia elétrica e podem ser utilizados como um dispositivo móvel para verificações
aleatórias numa zona predefinida.
Leitor de cartões e de impressões digitais
Conjugando um controlador, um leitor de cartões e uma solução para impressões digitais num só, o leitor de
impressões digitais CEM S610f é um leitor biométrico e de controlo de acessos completamente integrado,
utilizado para controlar o acesso onde for necessária uma camada adicional de segurança biométrica.
Disponibiliza uma solução para impressões digitais completamente integrada, sem necessidade de utilização
de um controlador de porta ou de um equipamento biométrico ou software de terceiros.
Controlo de acessos Power over Ethernet Plus (PoE+)
A solução Power over Ethernet Plus (PoE+) da CEM (utilizada em conjunto com a gama CEM de leitores e
controladores de cartões IP), fornece energia elétrica à porta através do mesmo cabo Ethernet CAT 5/6 utilizado para
as comunicações. Isto proporciona poupanças significativas no custo da infraestrutura ao eliminar a necessidade de
fornecer uma fonte de alimentação de energia elétrica local para cada porta com controlo de acessos.
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Onde a segurança realmente importa
A CEM Systems garante a segurança de locais em mais de
40 países do mundo, numa variedade de instalações onde a
segurança se reveste da maior importância. A nossa gama de
clientes inclui atualmente:
Petroquímico

Ensino

Outros setores

• Refinaria de Petróleo
TOTAL em Lindsey, Reino
Unido

• Universidade John Moore
de Liverpool, Reino Unido

As soluções da CEM são
adequadas para qualquer
local, grande ou pequeno,
em que a segurança seja de
primordial importância. Os
nossos clientes abrangem
instalações corporativas,
portos, unidades de retalho,
estádios, casinos e hotéis,
incluindo:

• Gasco em Ruwais, EAU

• Escola Latymer, Reino
Unido

• Ilha Jurong, Singapura
Aviação
Financeiro
• Ministério das Finanças,
Nigéria
• Conselho de Investimento
de Abu Dhabi, EAU

Mais de 80% dos maiores
aeroportos do Reino Unido e
vários aeroportos em todo o
mundo são protegidos pelo
AC2000 Airport, incluindo:

• Casino Marina Bay Sands,
Singapura

• Banco Central da Nigéria

• Aeroporto Internacional
Indira Gandhi, Terminal 3,
Deli

• Sistema cinematográfico
dos Estúdios Shaw, Hong
Kong

Saúde

• Aeroporto Heathrow,
Londres

• Porto de Cork, Irlanda

• Hospitais Stobhill e
Victoria, Reino Unido
• Hospital Universitário King
Khalid, Arábia Saudita
• Baylor Medical Center em
Uptown, EUA
• Hospital Midlothian, Reino
Unido
• Hospital New South
Glasgow, Reino Unido

• Aeroporto Internacional de
Budapeste, Hungria
• Aeroporto de Gatwick,
Londres
• Aeroporto Internacional de
Keflavik, Islândia
• Aeroporto de Changsha
Huanghya, Pequim
• Aeroporto Internacional de
Hong Kong, RAE da China
• Aeroporto Internacional do
Dubai, Terminal 3, C3, EAU
• Aeroporto Internacional de
Vancouver, Canadá

195 Airport Road West, Belfast, BT3 9ED, Irlanda do Norte.
Tel.: +44(0)2890 456767 E-mail: cem.sales@tycoint.com
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• Farmers Trading Company,
Nova Zelândia
• Estádio Aviva, Irlanda
• Cadbury (Kraft Food), Índia
• Hotel Xiamen Westin,
China

