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SINTA-SE SEGURO
A especialidade da Telemática é promover segurança para que seus clientes possam gerenciar, desenvolver e
manter o foco em seu trabalho. Esse é o nosso negócio! Essa é a nossa missão!
A Telemática é líder no desenvolvimento, inovação, produção e integração de soluções em produtos e serviços
que asseguram excelente ambiente para que seus clientes se concentrem exclusivamente em seu trabalho, com
a melhor e mais adequada segurança que a tecnologia pode oferecer.
O SURICATO é um software multi-idioma
para a gestão integrada da segurança e controle de acesso.
Recursos avançados garantem aos diversos segmentos, independente do porte da empresa, a tranquilidade de
poder contar com supervisão e gerenciamento em tempo real.
Utilizando as facilidades de operar em ambiente 100% web com gestão em tempo real, o Suricato oferece o
controle total das plantas da empresa, que podem ser configuradas e gerenciadas individualmente, respeitando
suas próprias características.
O SURICATO atua em várias frentes de segurança e, quando integrado ao Sistema de CFTV Telemática (Circuito
Fechado de Televisão) e de fabricantes homologados, permite a convergência dos sistemas de forma transparente
ao usuário final, com visualização em tempo real das áreas controladas. Sua interface intuitiva, dinâmica e
com ótima navegabilidade permite ao SURICATO oferecer decisões rápidas nos processos de gerenciamento de
eventos, alarmes e acesso.

Suas aplicações:

Gestão de alarmes;
Gestão de acesso;
Gestão de identidade;
Gestão de equipamentos de ponto;
Gestão de portarias e recepções;
Controle de acesso de frota e veículos;
Ambiente operacional Solução Web;
Totalmente integrável com sistemas de ponto, ERP
e folha de pagamento;
Monitoramento Gráfico Online (equipamentos de
ponto, acesso, câmeras e alarmes).

O QUE É SURICATO?
O SURICATO é um mamífero da família dos mangustos. Vive em
grupos e habita algumas das áreas mais inóspitas do planeta. Os
suricatos se dividem nas tarefas de patrulhar os ninhos e vigiar a
área que ocupam. Um grupo esta sempre alerta enquanto os outros
dormem, procuram alimentos ou brincam.
“Um SURICATO sempre garante o amparo para que o grupo sinta-se
seguro em suas tarefas”.

TOPOLOGIA DA SOLUÇÃO
A arquitetura da solução foi desenhada objetivando total integração em qualquer ambiente.
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GESTÃO DE ALARMES
A facilidade de interagir com o SURICATO fica evidente ao utilizar as
interfaces gráficas do sistema que demonstra total preocupação com
o usuário final. Em situação de crise, a agilidade na tomada de ações
corretivas é fundamental para que o ambiente de negócios permaneça
rentável. O SURICATO monitora graficamente o ambiente controlado,
permitindo ações rápidas com os procedimentos exibidos em tela no
momento do alarme. A facilidade da configuração das plantas e clareza das
informações faz do monitoramento gráfico uma ferramenta fundamental e
poderosa para a segurança.
Através da planta do local monitorado o SURICATO permite:
Monitoramento em tempo real dos eventos de
alarmes ou acessos, status de funcionamento dos
controladores e acesso sob coação;
Procedimentos que auxiliam os operadores nas
tomadas de decisões exibidos em tela;
Tratamento e reconhecimento dos eventos de alarmes
e acessos;
Quando integrado com os sistemas homologados
de CFTV exibe no momento da ocorrência, ao

vivo, a imagem do local de ocorrência de alarme na
mesma tela;
Alarmes sonoros permitem até mesmo mensagens prégravadas orientando os usuários;
Definição de prioridade para exibição de alarmes;
Localização exata do local de alarme;
Edição da planta, permitindo a inclusão/exclusão de
dispositivos.

GESTÃO DE ACESSO
O controle de acesso permite o gerenciamento do trânsito de visitantes, terceiros e colaboradores de sua empresa
sem perder a flexibilidade na definição de políticas de segurança, respeitando individualmente locais, datas,
horários, turnos de trabalho. Permite até mesmo o mapeamento e rastreamento de rotas de acesso para facilitar
a localização de pessoas.
O SURICATO permite gerenciar online mais de uma planta na mesma instalação, com políticas e configurações
especificas inclusive com número de CNPJ diferentes. O mesmo pode ser realizado para instalações distantes
gerenciadas de uma única central de controle.
Os processos nos quais se notam benefícios imediatos são:
• Controle de entrada e saída, com diferentes níveis de
acesso e anti-dupla entrada, pré-agendamento de visitas e
alarmes de tentativa de burlar o sistema;
• Levantamento das áreas de risco;
• O SURICATO fornece dados e pode trabalhar de forma
integrada com sistemas de controle de ponto. Esta integração
permite ao sistema de acesso o controle de férias, rescisões,
horário de verão e fuso horário. A administração por planta
minimiza os riscos de processos trabalhistas;
• Localização de pessoas;
• Controle de acesso de terceiros vinculado à data de
vencimento do contrato de prestação de serviço;
• O Software permite o acesso de pessoas para a
configuração de um método de autenticação para cada
usuário (individualizado), podendo ser configurado para
somente cartão, biometria (1:N), senha e cartão + biometria
salva no equipamento ou no cartão (1:1);
• Os equipamentos de controle de acesso funciona de forma
a receber e armazenar a lista de usuários com permissão de
acesso, atualizada via rede, sempre que houver alteração e
em tempo real;
• Atendimento e legislação no controle de áreas restritas e
distribuição de EPIs;
• Redução de acidentes de trabalho com monitoramento
online;
• Gerenciamento de situações de crise;
• Bloqueio e liberação online de acesso de pessoas;
• Gestão de refeitório com administração de créditos;
• O sistema funciona de forma centralizada, ou seja, com
o software corporativo de controle de acesso de pessoas
e veículos e o banco de dados implantados em servidores
localizados em Brasília, os equipamentos de controle de
acesso (catracas, cancelas e controladores de acesso para
porta) instalados nas unidades da empresa;
• Os equipamentos e o sistema corporativo de controle de
acesso de pessoas e veículos dos irá gerar e utilizar dados

biométricos no padrão estabelecido da norma ISO/IEC
19794−2;
• Quando da indisponibilidade dos servidores, os
equipamentos de controle de acesso utiliza a última lista
atualizada de permissões armazenadas em suas memórias,
de modo a permitir o acesso somente de usuários
autorizados;
• Para permitir o acesso de visitantes, na indisponibilidade
dos servidores e na consequente impossibilidade de
atualização da lista de permissões nas memórias dos
equipamentos de controle de acesso, existi cartões Smart
Card Mifare pré−cadastrados no sistema, com depósito
obrigatório na urna coletora das catracas e totens de saída
de estacionamento;
• Gestão e interação com 1.000 (mil) equipamentos de
controle de acesso;
• Permiti administrador geral, criar perfis de administrador
do mesmo nível, de administrador local e de operador
(portaria);
• O administrador geral tem acesso à visualização e
gestão de todos os equipamentos e usuários do sistema,
independentemente do local de instalação física destes;
• Ao administrador local deverá ser permitda a criação de
perfis de administrador do mesmonível e de operador, bem
como a visualização e gestão somente dos equipamentos e
usuários do imóvel sob sua gestão;
• O sistema permiti o cadastro dos usuários com inserção
dos dados pessoais e foto;
• O sistema busca e disponibiliza os dados do usuário já
cadastrado, quando da inserção do nome ou parte dele ou
do número do documento de identificação;
• O sistema permiti a configuração de setores compostos
por um ou mais equipamentos (ex: catracas entrada A,
cancela de saída);
• Cada usuário pode acessar somente os equipamentos
dos setores/imóveis permitidos em seu cadastro no sistema,
conforme configuração realizada pelo administrador ou
operador local;

• O sistema dá baixa automaticamente nos cartões de
visitante recolhidos nas urnas dos equipamentos de controle
de acesso de pessoas e veículos;
• O sistema permiti a configuração de dias úteis e feriados,
bem como a implementação de restrições de acesso;
• O sistema permiti o cadastro prévio de cartões (préautorizados) para utilização de usuários eventuais
(visitantes, provisório, etc.) durante a indisponibilidade
do(s) servidor(es);
• O sistema permiti o acesso (login) simultâneo de 10
operadores para cadastramento de usuários em cada
endereço de instalação;
• Atualiza imediatamente após a alteração, a lista dos
usuários autorizados na memória interna dos equipamentos
de controle de acesso de pessoas e veículos;
• Possibilita a programação de faixa horária e validade dos
cartões de visitante e provisório para bloquear a tentativa de
acesso fora do horário e prazo permitidos;
• Permiti somente 02 (dois) acessos com o cartão de
visitante e provisório, ou seja, 01 entrada e a 01 saída
somente pelo depósito do cartão na urna do equipamento
de controle de acesso de pessoas e veículos;
• Gera lista de cartões de visitantes e provisórios não
devolvidos e bloqueá-los automática e imediatamente após
o vencimento dos prazos de utilização estipulados para
cada cartão;
• Permiti a programação dos cartões para acessarem
somente os equipamentos de controle de acesso de pessoas
e veículos permitidos, mediante a vinculação a um ou mais
setor/imóvel;
• Permiti o cadastramento do motivo ou do tipo da visita
e os dados do colaborador que autorizar o acesso do
visitante, num campo do formulário eletrônico de cadastro
do visitante;
• O sistema registrar as ações de administradores e
operadores do sistema (logs) e disponibilizar para auditoria;
• Controle de entrada e saída com diferentes níveis de
acesso, registro de tentativa de acesso em local não
autorizado e possibilidade de ativação/desativação de
bloqueio de reentrada.
• Controle de “pessoa não grata”;
• Possibilita a programação dos equipamentos de controle
de acesso de pessoas para permitirem o acesso somente
após a aproximação do cartão ou aproximação + biometria

ou somente biometria ou senha, conforme configurado;
• Carrega os equipamentos de controle de acesso de pessoas
com os dados padrões (hora, data, texto), quando houver
alterações nos mesmos, mediante comando do operador ou
automaticamente;
• Para o controle de acesso de pessoas, o software possibilita
a configuração dos seguintes perfis de usuário:
• Empregado: Método de autenticação configurável
para cartão + biometria (padrão), somente cartão para
empregado com impressão digital inconsistente ou somente
biometria ou somente senha para os casos de falta de
cartões;
• Comissionado: Método de autenticação para
cartão + biometria, somente cartão para comissionado
com impressão digital inconsistente ou somente biometria
ou somente senha para os casos de falta de cartões;
• Estagiário: Método de autenticação
para cartão + biometria (padrão), somente
estagiário com impressão digital inconsistente
biometria ou somente senha para os casos
cartões;

configurável
cartão para
ou somente
de falta de

• Jovem Aprendiz: Método de autenticação
configurável para cartão + biometria (padrão), somente
cartão para jovem aprendiz com impressão digital
inconsistente ou somente biometria ou somente senha para
os casos de falta de cartões;
• Prestador de Serviço: Método de autenticação
configurável para cartão + biometria (padrão), somente
cartão para prestador de serviço com impressão digital
inconsistente ou somente biometria ou somente senha para
os casos de falta de cartões;
• Provisório: Método de autenticação configurável
para somente cartão (padrão), com recolhimento na saída
(urna), ou senha para os casos de falta de cartões;
• Visitante: Método de autenticação configurável
para somente cartão (padrão), com recolhimento na saída
(urna), ou senha para os casos de falta de cartões.
• Os relatórios de acessos de pessoas possui cabeçalho com
a denominação da Contratante e o logo;
• O sistema permiti a geração de relatórios de acessos,
contendo filtros por tipo de usuário, nome, matrícula, RG,
data, faixa horária, equipamento, entradas e saídas;
• O sistema gera relatórios em pdf e permiti a exportação
para planilha Excel.

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTO
O SURICATO permite a integração de diversas plataformas de controle de ponto oferecidas no mercado através
de funcionalidades como:
• Gerenciamento online de equipamentos CodinREP,
CodinCEP, MD500;
• Armazenamento de informações através de arquivo TXT,
banco de dados, DLL ou de forma nativa;
• Disponibilização de arquivo AFD padrão portaria 1510 –
para consulta do administrador de RH;

• Realização de monitoramento online de todos os sinais
de alarme fornecidos pelos equipamentos de pontos
através de mensagens em tela, sms, e-mail. Exemplos:
baixo índice de papel na bobina, término da bobina,
inserção de pen drive na porta fiscal, acionamento da
tecla RIM (Relatório Instantâneo Marcações), abertura
de gabinete,queda de rede.

GESTÃO DE IDENTIDADE
A segurança não deve comprometer a produtividade do trabalho. O mapeamento de perfis de acesso fornecido
pelo SURICATO se molda a cadeia de valores do cliente pela combinação precisa de várias tecnologias dominadas
pela Telemática.
A utilização de senhas, autenticação do usuário com biometria, cartões inteligentes, entre outras, otimiza
processos internos integrando, inclusive, parceiros de negócios do cliente, terceiros e temporários com garantias
de segurança. A pessoa certa, no local certo, na data e hora permitida, com todas as restrições integradas sem
prejuízo da produtividade do cliente e com melhoria no controle e auditoria de processos.

Os beneficiados são:
• RH – na gestão do ciclo de vida do colaborador, incluindo
transferências, admissões e movimentações internas, redução
de ações trabalhistas através do SURICATO Message
Controller – funcionalidade que permite o gerenciamento de
mensagens pré configuradas que são mostradas no Codin
baseadas no vencimento de documentos, além de parabenizar
o funcionário com mensagem parametrizada. Exemplo:
aniversário, atestado de saúde ocupacional, treinamento de
Segurança do Trabalho, CNH, EPIs, Integração e CTPS.

• Logística na administração de contratos com terceiros e
temporários;

• TI – Permite agilidade na administração do workflow,
e usuários de rede diminuindo riscos de um acúmulo de
diferentes identidades;

• Bloqueio e liberação online e baixa automática dos crachás
via sistema ou através do cofre coletor dos bloqueios de acesso;

• RH e TI – segurança no mapeamento de perfis de acesso;

• Identificação: crachás utilizando smart cards, cartões
RF (proximidade), tags, RFID e mesmo código de barras
criptografado. Chaves de acesso à informação dos cartões;
• Confecção de layout para impressão e controle de via dos
crachás;

• Segurança com mais um nível de identificação e autenticação:
crachá e senha, matrícula (registro) e senha, biometria. Quando
utilizado smart card, toda essa segurança está gravada no cartão.

GESTÃO DE PORTARIAS E RECEPÇÕES
O SURICATO reconhece a importância dos parceiros de negócio para o sucesso de nossos clientes. Ampará-los
na entrada significa preservar os relacionamentos, valorizar a marca e a imagem de nossos clientes oferecendo
excelente ambiente para alcançar o sucesso nos negócios.
Os processos otimizados englobam:
• Torre de captura simultânea – documento frente/verso e face;

• Rastreamento online do trânsito de visitantes;

• Controle, distribuição e impressão de crachás provisórios
para colaboradores, terceiros e parceiros com a captura de
foto e dados de frente e verso do documento apresentado e/
ou biometria;

• Controle de permanência do visitante por dia, data e hora
com mapeamento de locais onde terá acesso;

• Controle de entrada e saída de material de colaboradores
e visitantes;

• Recolhimento e baixa automática de crachás no momento
da saída do visitante;

• Controle de pessoa não grata;

• Controle de equipamento de proteção individual dos
visitantes;

• Revistas no acesso integradas com os bloqueios
eletrônicos, por acionamento de sirene, lâmpada ou alarme;
• Credenciamento de acesso para visitantes, acompanhantes
e grupos de visitas;
• Agendamento prévio de visitas, pelo administrador, que
propicia agilidade no credenciamento;

• Definição de controle de visitas especiais;

• Procedimento para controle de vídeo de segurança com
data de validade alinhada com a próxima visita de retorno;
• Registro de todos os acessos e tentativas de acesso do
visitante.

GESTÃO DE ACESSO DE
FROTA E VEÍCULOS
Esta facilidade do SURICATO auxilia os processos de
logística, serviços e recepção dos parceiros de negócios
de nossos clientes através de:
• Agendamento da utilização dos veículos da frota;
• Controle de documentação, ocorrência e sinistros;
• Controle de condutores de frota, veículos autorizados,
habilitação;
• Consultas e relatórios de proprietário, prontuário do veículo
e movimentações;
• Controle de entrada e saída de veículos da frota da
empresa, dos colaboradores/terceirizados, veículos de carga
e descarga;
• Permissão de acesso para saída do veículo validando o
crachá do motorista em conjunto com o tag ou cartão do
veículo ou reconhecimento da placa via OCR (quando
integrado com o Sistema Inteligente de CFTV Telemática);
• Controle de Estacionamento;
• O sistema corporativo de controle de acesso de pessoas
e veículos possui arquitetura de autenticação local ou on−
line, que utiliza a lista de permissões e os dados biométricos
armazenados na memória do equipamento ou no cartão
smart card Mifare (crachá) de cada usuário, os quais deverão
ser atualizados pelo servidor sempre que um(a) bloqueio/
permissão de acesso de usuário é inserido(a) no sistema;
• O sistema permiti a configuração de um método de
autenticação para cada usuário (individualizado), por meio
da leitura da etiqueta tag passiva RFID UHF fixada no para−
brisa do veículo, leitura do cartão Smart Card Mifare ou
digitação de senha no totem;
• Restringi o acesso quando não existirem vagas disponíveis,
informar no Painel Indicador de Vagas de Estacionamento;
• Permiti a visualização, em tempo real, da quantidade de
vagas disponíveis no respectivo estacionamento/garagem,
nos computadores dos operadores e do administrador local
do sistema;
• Permiti o ajuste manual do contador de vagas;

• Controle de entrada e saída, registro de tentativa de
acesso e configuração de bloqueio de reentrada/saída (antipassback), quando os equipamentos de controle de acesso
de veículos estiverem on-line com o sistema, e sempre
permitir a reentrada/saída, quando off-line;
• Permiti o envio de comando para abrir ou fechar cancela,
quando o sistema estiver off-line.
• Para o controle de acesso de veículos, o sistema deverá
possibilitar a configuração dos seguintes perfis de usuário:
• Veículo de Empregado: O sistema permiti a
configuração do método de autenticação para o acesso
do veículo particular do empregado, mediante a leitura da
etiqueta tag passiva RFID fixada no para-brisa ou cartão ou
senha;
• Veículo Operacional: O sistema permiti a
configuração do método de autenticação para o acesso
do veículo operacional, mediante a leitura da etiqueta tag
passiva RFID fixada no para-brisa ou cartão ou senha;
• Veículo Administrativo: O sistema permiti a
configuração do método de autenticação para o acesso do
veículo administrativo, mediante a leitura da etiqueta tag
passiva RFID fixada no para-brisa ou cartão ou senha;
• Veículo Visitante: O sistema permiti a configuração
do método de autenticação para o acesso do veículo
visitante por senha (padrão) ou cartão com recolhimento na
saída(urna);
• Os relatórios de acessos de veículos/pessoas possui
cabeçalho com a denominação da Contratante e o logo;
• O sistema permiti a geração de relatórios de acessos,
contendo filtros por tipo de usuário, nome, matrícula, RG,
placa, data, faixa horária, equipamento;
• O sistema gera relatórios em pdf e permiti a exportação
para planilha Excel.

AMBIENTE OPERACIONAL WEB
A complexidade do ambiente globalizado dos negócios faz com que os responsáveis
pela segurança, por vezes se desloquem de sua base. Com o SURICATO todo
o sistema pode ser controlado de forma centralizada. O acesso corporativo aos
controles do SURICATO e gerenciamento de plantas remotas, desassistidas ou
hostis, ampara estes profissionais na eficácia constante de seu trabalho.

• Utilização via intranet e internet;

• Opção para autenticação com o Microsoft Active Directory –
centralização na gestão de usuário;

• Diminuição de tráfego na rede;
• Manutenção remota do sistema;
• Atualização centralizada de dados – banco de dados e
aplicação – sem necessidade de instalação em máquinas cliente;
• Acesso ao SURICATO na planta local, ou remotamente,
apenas com um ponto de conexão a intranet ou internet,
desde que aberto para acesso externo;
• Fácil utilização da rotina de agendamento de visitas e
monitoramento;
• O SURICATO utiliza proteção de dados do cliente por
Certificação Digital (HTTPs);
• Navegadores Internet Explorer 7 ou Mozilla Firefox 3.5 ou
superiores;
• Log de Operação por usuário, permitindo a rastrealidade;
• Filtro de abrangência – restringe o acesso de dados entre
empresas por nível de usuário;

• Diretivas de segurança e flexibilidade na gestão dos usuários
do sistema por meio de regras;
• O Software de controle de acesso deverá funciona em ambiente
web dentro da rede intranet e permiti a autenticação mediante
a digitação dos mesmos login e senha utilizados na citada rede.
• O colaborador autenticado na rede intranet da empresa tem
acesso web ao sistema para emissão de relatórios de controle
de acesso restritos ao seu perfil, mediante a hierarquia do seu
perfil de acesso.
• Cada usuário autenticado na rede intranet da empresa tem
acesso web ao Software para o cadastro de visitante e envio de
senha a este, por e-mail, a fim de viabilizar o acesso do visitante
à unidade sem a necessidade de se identificar e cadastrar na
portaria.
• O sistema permiti que a senha de acesso do visitante possa
ser configurada para uma entrada e uma saída ou vários acessos
dentro de uma faixa horária ou período (conforme cadastrado),
podendo ser para acesso pelos equipamentos de controle de
pessoas (catracas, Controladores de acesso para porta ou de
veiculos e totens de estacionamento.

• AJAX – aplicações mais rápidas e interativas com o usuário;

SURICATO SAAS – O MELHOR EM SEGURIDADE AGORA NO MODO CLOUD
A Telemática Sistemas Inteligentes dispõe em seu portfólio produtos com a distribuição de software “SAAS” e hardware
“IAAS” como prestação de serviço. A solução é composta por quatro camadas de tecnologia: infraestrutura, virtualização,
orquestração e conectividade internet.
Esta solução permite a utilização dos softwares sem necessidade de qualquer tipo de instalação e licenças, pois os
servidores estão em uma solução Cloud altamente segura,com enorme capacidade de processamento e armazenagem.
• Infraestrutura robusta com mais de 3000 servidores virtuais,
rodando no Brasil em duas unidades, possibilitando ao cliente a
contratação de um serviço adicional de redundância geográfica.
• Conectividade com as principais operadoras de mercado
e com o PTTMetro “Ponto de Troca de Tráfego - serviço livre
gerenciado de troca de tráfego entre redes IP”.
• Monitoramento da infraestrutura por 24 horas x 07 dias
por semana x 365 dias por ano, garantindo 99,982% de
disponibilidade.

• Solução extremamente segura, tolerante a falhas, com
detecção e prevenção de intrusão, firewall rodando em clusters,
monitoramento de integridade, inspeção de registro, malware
e dados 100% criptografados. Certificações: TIER 3 e Trend
Ready.
• Arquitetura extremamente flexível, permitindo aumentar ou
reduzir recursos facilmente em segundos “Processador, memória
RAM, banda, HD”.
• Permite gerenciar à distância os sistemas de controle de
acesso/segurança, ponto e CFTV.

CONTROLE ABSOLUTO
Convergência de tecnologias aderentes às regras de negócios do cliente. O SURICATO ampara colaboradores, terceiros e
parceiros, resultando em ambientes favoráveis com alto valor agregado.
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