
O software NetControl é um sistema modularizado, ideal para controle de acesso de 
ambientes. Permite o controle de um grande número de usuários além de possuir 
aplicação no cadastro e controle de visitas e visitantes. Pode ser utilizado para o controle 
de acesso de portas, portões, cancelas e catracas. O sistema trabalha com um banco 
de dados centralizado em um PC ou servidor de dados. Esse sistema pode ainda ser 
gerenciado por outras máquinas que estejam na mesma rede intranet e conectadas ao 
nosso servidor de aplicação.

Controle de acesso

NetControl

Software

 » Software free para até 10 controladores NetControl;

 » Assistente de configuração do ambiente, servidor completo e dispositivos;

 » Controle de acesso offline: usuários são gravados no hardware para operações offline;

 » Acesso por chaves do tipo: biometria, cartão Prox, cartão Mifare ou senha;

 » Configuração de zona de tempo e horários, que determinam a permissão de acesso de 
um usuário;

 » Controle de ocupação de ambiente;

 » Registro evento de usuário e mapeamento de eventos offline;

 » Controle de visitante.

Características



NetControl Software

Administrador

Gerenciamento de usuários

 » Cadastro de usuários;

 » Configuração de matrícula e de documento para o usuário – atribuição de imagem frente e verso;

 » Atribuição de foto para o usuário – captura através de webcam ou arquivo do sistema;

 » Data de ativação e expiração do cadastro de usuário;

 » 5 campos customizáveis e 2 campos para registro de informações extras;

 » Visualização rápida dos últimos 50 acessos do usuário;

 » Cadastro de chaves de acesso: biometria, cartão PROX, cartão MIFARE e senha;

 » Permite até 10 digitais cadastradas na chave do tipo biometria, por usuário;

 » Suporta remanejamento de chaves;

 » Atribuição de permissões por perfil (permissão de horário e de dispositivos de acesso por grupos) e permissões especiais por 
usuário;

 » Cadastro de permissão temporária, acesso por usuário com data e hora de início e término;

 » Cadastro de empresas e departamentos;

 » Organização por família – anti-passback com controle de ocupação por famílias;

 » Consulta da situação do anti-passback – rastreamento do usuário.

Gerenciamento de perfil de usuário e 
zonas de tempo

 » Cadastro e configuração de perfil;

 » Cada perfil pode possuir diferentes permissões com diferentes zonas de tempo para diferenciar os horários de acesso por grupo 
de usuários;

 » Cadastro e configuração de zonas de tempo;

 » As zonas de tempo possuem horários que determinam a permissão de acesso de um usuário;

 » Permite a configuração de horários de acesso indesejáveis;

 » Permite cadastro de abertura temporizada – mantém a porta aberta em um intervalo de tempo;

 » Cadastro e configuração de feriados para as zonas de tempo;

 » Ferramenta de atualização de feriados.

Gerenciamento de visitantes

 » Cadastro e configuração de visitantes com especificação de permissões de acesso e visitados;

 » Atribuição de foto de identificação – captura através de webcam ou do arquivo do sistema;

 » Configuração de documento para o visitante – atribuição de imagem frente e verso;

 » Atribuição de hora de ativação e expiração para a visita;

 » Possui desativação automática do cartão quanto o mesmo é devolvido pela urna;

 » Permite finalização manual de uma visita;

 » Mantém os dados de visitas anteriores para que possam ser reutilizados;

 » Campos para digitação de materiais, dados de veículo e demais detalhamentos da visita;

 » Consulta e detalhamento de visitas, com opção de consulta de cartões disponíveis e visitas em aberto;

 » Consulta de histórico do cartão do visitante;

 » Suporta atribuição de mais de um usuário a ser visitado;

 » Registro de eventos e gerenciamento de eventos, dos visitantes;

 » Memorizado de forma indelével;

 » Plug-in para controle de leitos de hospitais.

Lista branca

 » Cadastro de lista branca – usuários gravados em hardware para operação offline;

 » Interface de status de chaves contidas na memória de cada dispositivo;

 » Sincronismo de dados automático – agendado com tempo de estouro do contador configurável.

Ferramentas

 » Monitoramento em tempo real de acessos aos dispositivos;

 » Mapeamento de eventos offline;

 » Opção para inserir cores customizáveis para cada tipo de evento, ou classe tipo evento;

 » Eventos de operadores de software – eventos de modificação do sistema (operações de inserção, alteração e remoção de dados);

 » Abertura remota dos dispositivos;

 » Acionamentos remotos de pânico para dispositivos;

 » Obtenção de status de comunicação dos dispositivos;

 » Gerenciamento e controle de cartões provisórios com data e hora de expiração;

 » Cadastro e configuração de eventos de guarita – registro de ocorrências;

 » Configurações avançadas e específicas do administrador do sistema;

 » Ajuda – versão do sistema.

Módulo de configurações

Gerenciamento de servidores
 » Cadastro e configuração de servidor, conexões de servidor e conexões de módulos biometria;

 » Possui um sistema para assistência na configuração do ambiente servidor completo.

Gerenciamento de dispositivos
 » Cadastro e configuração de dispositivos de acesso;

 » Possui um sistema para assistência na configuração de dispositivos.

Gerenciamento de Anti passback

 » Cadastro e configuração de anti-passback individual para ambientes;

 » Suporta configuração de anti-passback global – aceita mais de um dispositivo;

 » Permite determinar o sentido de cada dispositivo como entrada em cada ambiente.

Gerenciamento de módulos biometria  » Cadastro e configuração de módulo biometria.

Gerenciamento de operadores do sistema

 » Cadastro e configuração de operador do sistema;

 » Permite definir as áreas de acesso que o operador terá no sistema – privilégios de acesso customizáveis;

 » Operador do sistema também pode ser configurado pelo aplicativo Administrador.

Especificações técnicas



Ferramentas

 » Agendador de Tarefas, para acionar utilitários do sistema;

 » Agendador de backup;

 » Envio de e-mails para destinatário(s) configurado, disparado por eventos específicos do sistema (ex.: acesso indesejável ou 
acesso negado);

 » Ferramenta para gerenciamento de dispositivos – limpeza e manutenção de dados dos dispositivos (atualizações e recálculos);

 » Abertura remota para dispositivos;

 » Acionamentos remotos de pânico para dispositivos;

 » Obtenção de status de comunicação dos dispositivos.

Sistema NetControl

Tipo de licença

 » Free – 10 dispositivos para controladoras NetControl;

 » 10 dispositivos;

 » 20 dispositivos;

 » 30 dispositivos;

 » 50 dispositivos.

Obs.: banco de dados SQLServer Express Edition 2012.

Capacidade do sistema

 » 120 dispositivos – com dispositivos biométricos capacidade do sistema vai para 70 dispositivos;

 » 50 mil usuários;

 » 100 mil chaves.

Obs.: o alto volume de registro de eventos de usuário pode comprometer a performance. 
Ver limites offline das controladoras V360, V370, V380 e também capacidades dos dispositivos stand alone.

Compatibilidade com dispositivos 
e leitoras

 » CT360 – 9.000 chaves – offline;

 » CT370 – 9.000 chaves – offline;

 » CT380 – 100.000 chaves – offline;

 » NEO – 30.000 chaves;

 » DUO – 30.000 chaves;

 » Cadastrador de mesa BIO 3000 USB;

 » Cadastrador de mesa NEO(ZK8500) USB;

 » Cadastrador de mesa Prox 125 kHz USB;

 » BIO 3000;

 » Leitor Prox Wiegand 13,56 MHz;

 » Leitor Prox Wiegand 125 KHz;

 » Leitor Prox Manchester;

 » Leitor Prox LE230;

 » Câmera ITS CAM 1400;

 » Chave do tipo código de barras;

Compatibilidade com sistemas operacionais

 » Windows 7 – 32 e 64 bits – SP1;

 » Windows Server 2008 R2 – SP1;

 » Windows Server 2012;

 » Windows 8 – 32 e 64 bits (necessário habilitar/instalar .NET Framework 3.0 e 4.5).

Configuração mínima de servidor

Até 30 dispositivos

 » Processador: Intel Core i5 2,7 GHz;

 » Discos rígidos: mínimo de 100 GB disponível para o Netcontrol; 

 » Memória: mínimo de 1 GB Kingston DDR3 disponível para o Netcontrol;

 » Nobreak: com autonomia mínima de 15 minutos (ou o tempo necessário para desligar a máquina corretamente).

Obs.: quanto aos requisitos de memória e armazenamento, referem-se apenas à utilização do sistema Netcontrol. Demais recursos necessários para o 
funcionamento da máquina, como o sistema operacional, devem ser somados à especificação descrita acima. Para determinar as configurações mínimas do 
sistema operacional, consultar o site do fabricante.

Até 70 dispositivos

 » Processador: Intel Xeon E2120 de 3,1 GHz - 2x /3 MB;

 » Discos rígidos: 1 HD de 500 GB SATA, 7,2 K RPM; 

 » Memória: 8 GB Kingston DDR3; 

 » Nobreak: com autonomia mínima de 15 minutos (ou necessário para desligar a máquina corretamente). 

Até 120 dispositivos

 » Processador: Intel Xeon E2120 de 3,1 GHz – 2× /3 MB; 

 » Discos rígidos: 1 HD de 500 GB SATA, 7,2 K RPM; 

 » Memória: 12 GB Kingston DDR3; 

 » Nobreak: com autonomia mínima de 15 minutos (ou o tempo necessário para desligar a máquina corretamente). 

NetControl Software



Suporte a clientes: (48) 2106 0071
Contato: suporte@intelbras.com.br
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Importante

 » As características podem mudar dependendo da versão adquirida. Para mais informações, envie um e-mail para 
suporte@intelbras.com.br.

 » Funcionamento online com controladoras CT360, CT370 e CT380 online. Não funciona para NEO/DUO.

 » Os módulos biométricos BIO3000 e NEO não são compatíveis entre si.

 » APB (anti-passback) global para funcionamento online para as controladoras V360, V370 e V380. Não funciona para NEO/DUO.

 » Para NEO/DUO limitado em 5 perfis por dispositivo.

 » Depende da disponibilidade do dispositivo de rede.

 » O cadastro de chave depende do tipo de dispositivo e leitores que estão no sistema. 

Obs.: para NEO/DUO há um limite de apenas 1 chave tipo cartão e 1 uma chave do tipo senha por usuário.

 » Ligar controladoras e o servidor no mesmo switch e evitar cascateamento.

 » Troca de mensagens de rede no NetControl deverá ter uma latência de máximo 10 minutos.

 » Recomendação de 5 máquinas clientes usando o Administrador NetControl.

Obs.: para estabelecimento do limite, é considerado o máximo de 2 mil acessos diários por dispositivo.


