
CONTROLO DE ENTRADAS
CONTROLO DE EPI’s
CONTROLO DE AGLOMERADOS

SOLUÇÕES INTEGRADAS
PARA CONTENÇÃO DA
COVID-19

• Controlo do número de pessoas que entra e permanece dentro de um estabelecimento comercial, de forma 
automática e fiável, em locais com um ou com múltiplos ponto de entrada.

• Controlo da utilização de EPI’s por parte dos visitantes de um espaço comercial (ex: máscara de proteção) ou de 
colaboradores, emitindo alertas visuais

• Controlo de aglomerados, através de alertas para responsáveis locais ou forças de intervenção; Possibilidade de 
emitir alertas sonoros automáticos após deteção de situação anómala, fora dos padrões pré-definidos

Tudo de forma automática e simples, sem necessidade de software ou licenças adicionais:
apenas câmaras Bosch com analítica de vídeo (tipo de analítica varia de acordo com o controlo desejado)



Através da instalação de um sistema identificativo da permissão ou não de entrada (ex: semáforo), associado a uma 
câmara Bosch com IVA (Analítica de Vídeo Inteligente), poderá controlar de forma automática o número de pessoas 
que permanece num estabelecimento.

SEM NECESSITAR DE SOFTWARE OU LICENÇAS ADICIONAIS:
APENAS CÂMARAS BOSCH

O sistema permite ainda a conexão da saída da câmara ás 
portas, permitindo a sua abertura apenas quando as 
pessoas do interior da loja queiram sair, e até ser esgotado 
o número de lugares autorizados no seu interior.

Câmara
Série 7000/8000

Alimentação

Relé

Porta Automática
Indicador Visual*E
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Desafio

Revitalizar a economia e manter a atividade das lojas
Entrada de pessoas sem controlo
Deteção dificultada devido à propagação de grande 
escala
Prevenção da infeção em cadeia
Proteção de grupos de risco

Controlo do número de pessoas que entra e 
permanece dentro de um estabelecimento
com um ponto de entrada/saída

Benefícios da Solução

Gestão das entradas e saídas de pessoas
Informação privilegiada do comportamento de 
consumidores permitindo uma melhoria na gestão 
do pessoal da loja
Segurança de clientes e colaboradores
Aumento da eficiência da loja

Equipamento aconselhado

Como funciona?



Controlo do número de pessoas que entra e 
permanece dentro de um estabelecimento
com múltiplos pontos de entrada/saída

Para que se possa realizar o controlo de múltiplas portas, o sistema funciona da 
mesma forma que para o controlo de uma só porta. 
Contudo, temos de incluir um sistema de gestão centralizada capaz de 
gerir num só equipamento, as informações recolhidas das várias 
câmaras.

Para isso, acrescentamos um equipamento central acessível via 
web-browser - uma solução de gestão inteligente, económica e 
eficaz para fazer essa gestão - sem quaisquer licenças ou avenças 
mensais adicionais.

Como funciona?

Câmara
Série 7000

Alimentação

Relé

Porta Automática
Indicador Visual

Câmara
Série 3000

Alimentação

Relé

Porta Automática
Indicador Visual

Câmara
Série 8000

Alimentação

Relé

Porta Automática
Indicador Visual

Desafio

Revitalizar a economia e manter a atividade das lojas
Entrada de pessoas sem controlo
Deteção dificultada devido à propagação de grande escala
Prevenção da infeção em cadeia
Proteção de grupos de risco

Benefícios da Solução

Gestão das entradas e saídas de pessoas
Informação privilegiada do comportamento de 
consumidores permitindo uma melhoria na gestão do 
pessoal da loja
Segurança de clientes e colaboradores
Aumento da eficiência da loja
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• Sem licenciamentos;
• Solução escalável e adaptável as necessidades de cada espaço;
• Possibilidade de envio de reports diários por e-mail;
• Possibilidade de controlo automático de cancelas e portas;
• Acesso WEB/Móvel para configurações e acesso às contagens;
• Possibilidade de realizar outros desenvolvimentos por parte do cliente (API Aberta / Código Fonte Aberto),
   ou a pedido.
 
Inclui:
• Acesso a contadores;
• Página de configuração;
• Página de contagens / Previsibilidade acessível via WEB (melhor comunicação para os clientes)

Controlo do número de pessoas que entra e 
permanece dentro de um estabelecimento
com múltiplos pontos de entrada/saída

                NDE-3502-AL
Câmara dome 2MP HDR
Lente 3.2-10mm motorizada
Alimentação 12VdC/PoE
WDR 120dB / 0,06 lux/IR30M
Analítica de Vídeo Essencial (EVA)

Mini PC Windows
S.O. Windows 10
Plug&Play
Saída HDMI para monitor

Equipamento aconselhado

                NIN-73023-A3AS
Câmara dome 2MP HDR
Lente 3-9mm motorizada
Alimentação 12VdC/PoE
WDR 120dB / 0,0075
Analítica de Vídeo Inteligente (IVA)

Mini PC Windows
S.O. Windows 10
Plug&Play
Saída HDMI para monitor

                NDE-8502-RT
Câmara dome 2MP HDR
Lente 10-23mm motorizada
Alimentação 12VdC/PoE
WDR 134dB
Analítica de Vídeo Inteligente (IVA)

Mini PC Windows
S.O. Windows 10
Plug&Play
Saída HDMI para monitor

Solução ENTRY Solução BUSINESS Solução ENTERPRISE

ENTRY

Lojas com acesso facilmente 
definido econtrolado

Estabelecimentos de pequena 
dimensão

Lojas de proximidade, cafés, 
cabeleireiros, barbeiros,
restaurantes, stands, oficinas

Solução

Tipo de
negócio

Tamanho

Público Alvo

BUSINESS

Lojas com múltiplos acessos

Estabelecimentos de
média dimensão

Serviços públicos, hospitais, 
clínicas, áreas fabris,
supermercados, escolas

ENTERPRISE

Controlo centralizado de lojas a 
nivel nacional

Estabelecimentos de
média/grande dimensão

Praias, centros comerciais 
franchises, estações de serviço, 
via pública

Características diferenciadoras



Desafio

Promover a utilização de EPI’s
Entrada de pessoas sem controlo
Prevenção da infeção em cadeia
Reduzir o investimento em segurança humana para 
realizar este controlo

Controlo da utilização de EPI’s obrigatórios
para entrar em estabelecimentos comerciais
e públicos

Benefícios da Solução

Limita a entrada a pessoas  devidamente equipadas
Redução do perigo para colaboradores e cidadãos
Contenção da transmissao do vírus
Cumprimento dos requisitos e normas

Equipamento aconselhado

ST5501K 55”
Monitor LED 55” Android
Resolução 4K
Conectividade WiFi

NIN-73023-A3AS
Câmara dome 2MP HDR
Lente 3-9mm motorizada
Alimentação 12VdC/PoE
WDR 120dB / 0,0075 / IVA

M DISPLAY
STAND 180 Single
Suporte de chão para monitores
de 24 a 63”



Ao detetar um alarme, o sistema informa 
via email ou mensagem o estado de 
alarme, permitindo uma intervenção 
rápida

Desafio

Promover o cumprimento das normas em vigor de
distanciamento social
Prevenção da infeção em cadeia
Reduzir o investimento em segurança humana para 
realizar este controlo

Controlo de aglomerados de pessoas

Benefícios da Solução

Limita a aglomeração de pessoas
Aumenta a identificação de aglomerados e reduz o 
tempo de resposta das entidades competentes
Redução do perigo de infeção para os cidadãos
Contenção da transmissao do vírus
Cumprimento dos requisitos e normas

Sabemos que a distância social custa, pela nossa cultura de afetos, contato e proximidade, mas devemos continuar 
todos a desempenhar o nosso papel cívico de modo a evitar que o vírus continue a propagar, e a colocar quem está 
na linha da frente em mais trabalhos.

A pensar nisso, adaptamos um equipamento de vigilância para desempenhar um papel fundamental nesta luta: o 
controlo de algomerações e ajuntamentos da população - sistema 100% RGPD compliant. 

De uma forma automática, o sistema permite analisar um determinado local, e em caso de aglomerações de um deter-
minado número de indivíduos, emite um alerta que ajuda a accionar os meios de controlo e prevenção - sejam eles 
forças de segurança, entidades de controlo e fiscalização ou entidades públicas.

Se o pretendido for um sistema mais completo, é possível conectar o sistema de vídeo a um sistema de som de 
emergência, emitindo mensagens de alerta para o local, dissuadindo as pessoas de se juntarem.

Equipamento aconselhado



ST5501K 55”
Monitor LED 55” Android
Resolução 4K
Conectividade WiFi

Produtos IP

Compatíveis com
Soluções de Analítica



Moving cameras

NDP-4502-Z12
60 fps@1080p, Essential 

Video Analytics

AUTODOME  
IP 4000i

AUTODOME  
IP 4000i

NDP-5502-Z30C
in-ceiling, 60 fps@1080p,  

30x zoom, Essential 
Video Analytics

AUTODOME  
IP 5000i

NDP-5512-Z30C
in-ceiling, 60 fps@1080p, 
120dB, Essential Video 

Analytics

NDP-7512-Z30CT
in-ceiling, 60 fps@1080p,  

starlight, Intelligent  
Video Analytics

AUTODOME  
IP starlight 5000i

AUTODOME  
IP starlight 7000i

NDP-5512-Z30L
60 fps@1080p, starlight,  

IR, Essential Video 
Analytics

AUTODOME  
IP starlight 5000i IR

AUTODOME  
IP starlight 7000i

NDP-5502-Z30
60 fps@1080p, Essential 

Video Analytics

AUTODOME  
IP 5000i

NDP-5502-Z30L
60 fps@1080p, IR, 

Essential Video Analytics

NDP-5512-Z30
60 fps@1080p, starlight, 
Essential Video Analytics

AUTODOME  
IP 5000i IR

AUTODOME  
IP starlight 5000i

MIC-9502-Z30xxx
60 fps@1080p, fusion, 

Intelligent Video Analytics

MIC-7522-Z32x
60 fps@1080p, starlight, 

30x zoom, Intelligent 
Video Analytics

MIC-7504-Z12B
4K ultra HD, 12x zoom, 

Intelligent Video Analytics, 
Image stabilization

MIC  
IP fusion 9000i

MIC  
IP starlight 7100i

MIC  
IP ultra 7100i

Outdoor Extreme outdoorIndoor

Optical & ThermalOptical

NDP-7512-Z30
60 fps@1080p, starlight, 
Intelligent Video Analytics

NDP-4502-Z12C
in-ceiling, 60 fps@1080p,  

12x zoom, Essential 
Video Analytics

Indoor Outdoor

Essential Video Analytics Essential Video AnalyticsIntelligent Video Analytics Intelligent Video Analytics

Fixed cameras

NDI-4502-A
30 fps@1080p

NDI-5503-A
30 fps@5MP

NBN-63013-B
60 fps@720p, 

starlight

NDI-4502-AL
30 fps@1080p, IR

NDI-5503-AL
30 fps@5MP, IR

NBN-63023-B
60 fps@1080p, 

starlight

NBN-73013-BA
60 fps@720p, 

starlight

NBN-80052-BA
30 fps@5MP,  

starlight

NFN-70122-Fx(A)
30 fps@12MP, in-

ceiling

NBN-73023-BA
60 fps@1080p, 

starlight

NDV-350x-Fxx
Up to 5MP

NTV-350x-FxxL
Up to 5MP

NDE-4502-A
30 fps@1080p

NDE-5503-AL
30 fps@5MP, IR

NBE-6502-AL
60 fps@1080p, 

starlight

NDS-6004-FxxxE
30 fps@12MP

NIN-73013-Axxx
60 fps@720p, 

starlight

NHT-8000-F
QVGA

NDE-8504-R
4K ultra HD,  

starlight, 120dB

NDE-350x-AL
Up to 5MP

NDE-4502-AL
30 fps@1080p, IR

NBE-4502-AL
30 fps@1080p

NIN-63013-Axxx
60 fps@720p

NIN-73023-Axxx
60 fps@1080p, 

starlight

NDE-8502-R(T)
1080p, starlight, 

134dB

NAI-90022-AAA
30 fps@1080p

NBE-350x-AL
Up to 5MP

NDE-5503-A
30 fps@5MP

NBE-5503-AL
30 fps@5MP

NIN-63023-Axxx
60 fps@1080p, 

starlight

NHT-8001-F
VGA

NDE-8503-R(T)
6 MP, starlight,  

120dB

NDS-7004-FxxxE
30 fps@12MP

NBN-80122-CA
30 fps@UHD

NIN-70122-Fx(A)
30 fps@12MP

FLEXIDOME  
IP 4000i

FLEXIDOME  
IP 5000i

DINION  
IP starlight 6000 HD

FLEXIDOME  
IP 4000i IR

FLEXIDOME  
IP 5000i IR

DINION  
IP starlight 6000 HD

DINION  
IP starlight 7000 HD

DINION  
IP starlight 8000 MP

FLEXIDOME  
IP panoramic  

7000 IC

DINION  
IP starlight 7000 HD

FLEXIDOME  
IP micro 3000i

FLEXIDOME  
IP turret 3000i IR

FLEXIDOME  
IP 4000i

FLEXIDOME  
IP 5000i IR

DINION  
IP starlight 6000i IR

FLEXIDOME IP 
panoramic 6000 

(outdoor)
FLEXIDOME  

IP starlight 7000 VR

DINION  
IP thermal 8000

FLEXIDOME  
IP starlight 8000i

FLEXIDOME  
IP 3000i IR

FLEXIDOME  
IP 4000i IR

DINION  
IP 4000i IR

FLEXIDOME  
IP starlight 6000 VR

FLEXIDOME  
IP starlight 7000 VR

FLEXIDOME  
IP starlight 8000i

DINION  
IP imager 9000 HD

DINION  
IP 3000i IR

FLEXIDOME  
IP 5000i

DINION  
IP 5000i IR

FLEXIDOME  
IP starlight 6000 VR

DINION  
IP thermal 8000

FLEXIDOME  
IP starlight 8000i

FLEXIDOME IP 
panoramic 7000 

(outdoor)

DINION  
IP ultra 8000 MP

FLEXIDOME  
IP panoramic 

7000 MP



Essential Video Analytics

Essential Video Analytics is the ideal analytics solution for small and medium businesses, 
large retail stores, commercial buildings, warehouses and logistics depots. It can be 
used for advanced intrusion detection (such as loitering alarms and identifying a person 
or object entering a pre-defined field), enforcing health and safety regulations such as 
no-parking zones, detecting blocked emergency exits or objects that have been left 
behind, and analyzing behavior in retail environments.

People counting

Queuing alarm

Enforcing safety 
regulations

Intelligent Video Analytics
Intelligent Video Analytics offers the ultimate in built-in 
video analytics and is specifically designed for the most 
demanding environments. This state-of-the-art solution 
is ideal for mission-critical applications like perimeter 
protection of airports, critical infrastructures and 
government buildings, border patrol and traffic 
monitoring (e.g. wrong-way detection, traffic counts, 
and parked cars). Intelligent Video Analytics can do 
everything that Essential Video Analytics does.

It also has the unique ability to perform video content 
analysis over large distances and differentiate between 
genuine security events and known false triggers such 
as snow, wind (moving trees), rain, hail, and water 
reflections that can make video data more difficult to 
interpret. Cameras with Intelligent Video Analytics are 
also extremely resistant against shaking caused by 
punishing winds, city traffic or bicycles parked against 
the camera pole.

Ship tracking

Traffic monitoring

Perimeter protection

Essential Video Analytics

Essential Video Analytics is the ideal analytics solution for small and medium businesses, 
large retail stores, commercial buildings, warehouses and logistics depots. It can be 
used for advanced intrusion detection (such as loitering alarms and identifying a person 
or object entering a pre-defined field), enforcing health and safety regulations such as 
no-parking zones, detecting blocked emergency exits or objects that have been left 
behind, and analyzing behavior in retail environments.

People counting

Queuing alarm

Enforcing safety 
regulations



“WE did not come
to fear the future.
we came to shape it”

baraCk obama

Essential Video Analytics

Essential Video Analytics is the ideal analytics solution for small and medium businesses, 
large retail stores, commercial buildings, warehouses and logistics depots. It can be 
used for advanced intrusion detection (such as loitering alarms and identifying a person 
or object entering a pre-defined field), enforcing health and safety regulations such as 
no-parking zones, detecting blocked emergency exits or objects that have been left 
behind, and analyzing behavior in retail environments.

People counting

Queuing alarm

Enforcing safety 
regulations


