
Controlo de Acessos 
CyberLock 

Sistema que transforma uma fechadura 
num sistema de controlo de acessos 
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• Partilha de chaves mecânicas pelos funcionários sem os responsabilizar 
 
 

• Cópia descontrolada de chaves mecânicas 
 
 

• Ausência de registo no uso das chaves mecânicas 
 
 

• Ausência de limite temporal no uso das chaves mecânicas 
 
 

• Ausência de auditorias nas aberturas dos espaços 
 
 

• Uso de chaves mecânicas sem registo na abertura de portas quando ocorre avaria 
do controlo de acesso por cartão de proximidade 

 
 

• Custos elevados de gestão para manter os níveis de segurança indispensáveis 
(mudança de canhões e chaves após perda ou presença de pessoa indesejável) 

Cyberlock é a solução para estes 
problemas… 



Cyberlock é… 
• Um sistema de alta segurança  - actua na fechadura mecânica da porta; 

 
• Um controlo absoluto de cópia de chaves – é o dono do sistema que decide que chaves quer no 

sistema e até quando, não depende de terceiros; 
 

• O domínio efectivo da mestragem da chave – é o dono do sistema que dá poderes à chave, 
associado aos dias da semana, aos horários, e à lista de feridos; 
 

• Segurança – se a fechadura abre, implica o uso duma chave válida com registo do seu nome, 
dia/hora e tipo de abertura. Registo que ocorre na chave e no canhão que abriu; 
 

• Mais de 200 canhões de adaptação imediata em fechaduras mecânicas de portas, armários, 
arquivadores e cofres; 

 
• Custos de manutenção e de instalação muito reduzidos – melhor investimento; 

 
• Um sistema reversível  - é o melhor investimento na reorganização de espaços; 

 
• Bancos, aeroportos, comércio, entre outros, têm vindo a alterar os seus controlos de acesso para 

este inovador sistema, são exemplos: CGD, ESEGUR, Vodafone, Banco Popular, CTT, Auchan, 
Aguas de Portugal, Galp,… 
 

• Cyberlock é a melhor continuidade no investimento. 



Chaves CyberKey 
Uma chave para muitos acessos… 

CK-IR7 

• A chave não pode ser copiada 
• Controlo de acesso sem cabos 
• Auditoria de movimentos 
• Códigos de acesso Encriptados 
• ID único 
• Horários e listas de acesso 
• Até 3.900 eventos 
• Relógio em tempo real 
• Programação dinâmica por telemóvel, 

por intranet ou por internet 
• A chave é a energia do sistema 
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CK-RXD2 



Canhões CyberLock 

• Alta Segurança 
• Instalação e Manutenção simples 
• Mais de 200 Modelos 
• ID único 
• 1100 eventos 
• Sem energia ou cabos 
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• Pilha 3V lítio standard 
• Substituição simples 
• 2000 – 5000 aberturas 
• Vida máxima de 1 ano 

Chaves CyberLock 
como são alimentadas? 
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• Bateria de Lítio 
• Recarregável por 

conexão micro-USB 



Chaves CyberLock 

Quando a chave e o canhão comunicam 

Papel da chave 
1. Transferência de energia 
2. Estabelecimento de comunicação:  

• Troca de ID’s de Chave e 
Canhão 

• ID de Canhão na lista da 
Chave 

• Data & hora correctas 
• Código de acesso correcto 
• Registo de eventos com 

dia/hora e nome do canhão 
na chave 
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Canhão CyberLock 

Quando a chave e o canhão comunicam 

Papel do canhão 
1. Detectar chaves perdidas 

o Chave dá alarme 
o Evento de chave perdida 
o Chave é desactivada 

2. Chave válida, dentro do horário, obtém acesso e 
regista evento com dia/hora e nome da chave no 
canhão 
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WEB Authorizers 

PDA 
Móvel 

Porta IrDA num 
computador 

IR Encoder 
Consolas USB e Web Station 

Comunicadores / actualizadores de chaves na rede 

A chave pode a qualquer momento receber ou perder poderes de abertura… 
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Ligação por USB de Cyberkeys RXD2 



Sistema CyberAudit-Web Enterprise 

• IrDA 
• IR-Encoder 
• Consola USB 
• PDAs Móveis 
• 
• 
• 
• 

15.000 canhões e 15.000 chaves 
500 Authorizers 
500 Gestores 
Missões 
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Sistema CyberAudit-Web 

O software  CyberAudit-Web tem 
capacidade de programar chaves por 
multiposto, e permite notificações por 
email de eventos de exceção. 



Chaveiros CyberLock 

Chaveiro electrónico  de 20 chaves 
com acesso por cartão de 

proximidade (CyberAudit-Enterprise) 
 
 
 

Utilize os cartões que identificam os visitantes para obter no momento a chave programada 
para esse serviço. Facilite os acessos mas com níveis de segurança muito altos. 

Chaveiro de uma 
chave com acesso 
por cartão de 
proximidade 



Novidades – Sistema FLEX 

Cofre à prova de intempéries 
Leitor 

Wiegand* 

Controlador 
de Porta 

Testa Eléctrica * 

Software CyberAudit-Web 
Enterprise 

Display Botão de dados Leitor RFID 

Hub p/ sistema 
Flex 

Todos os benefícios das chaves e canhões Cyberlock 
são   agora   complementados   por   este   novo   sistema 
modular   que não somente permite guardar e dispensar 
chaves   CyberKey   no   exterior,   como   também   permite 
integrar    com    as    soluções    de    controlo    de    acessos 
existentes. 

* Não fornecido pela Videx 



Novidades – Módulo Gráfico 
O Módulo Gráfico é uma nova característica do software CyberAudit-Web Enterprise 7.1 que permite visualizar 
os Canhões e Comunicadores CyberLock graficamente. Os dispositivos CyberLock são representados através de 
ícons num mapa ou foto para identificar a posição onde eles são instalados dentro do edifício, cidade, ou país. 

Clique para visualizar o 
histórico de eventos do 
canhão 

Clique para visualizar quais as 
chaves que podem ter acesso 
ao canhão 



Servidor 
CyberAudit-Web Enterprise 

Programação 

Sede 

Eventos 

Equipas Móveis 

Output 

Sistema de gestão baseado em Servidor Web 

Eventos 

Abertura/ Fecho Programação 

Eventos 

Programação: chaves e canhões 
Relatórios e análise de eventos: 
Abertura/ fecho 
Incidentes críticos: 
Tentativa de abertura não autorizada 
Tentativa de abertura fora da janela 

horária 
Tentativa de abertura com 

chave perdida/ 
não autorizada 

Substituição de pilha 

Salas técnicas Edifícios 

Ex. 1 

Bastidores 

Abertura/ Fecho Eventos 

Ponto de 
Ronda 

Armários Quadros 
técnicos 

Portas exteriores e interiores Cofrinho com 
chaves locais 

Cadeado 16 



Servidor CyberAudit-Web Enterprise 
 

Programação 

Sede 

Sistema de gestão baseado em Servidor Web 
Empresa Manutenção Outsourcing 

Empresa Manutenção Equipas Móveis 

Eventos 

Ex. 2 

Abertura/ Fecho Eventos 

Ponto de 
Ronda 

Armários Quadros 
técnicos 

Portas exteriores e interiores Cofrinho com 
chaves locais 

Cadeado 17 


