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UMA SOLUÇÃO À
MEDIDA DA MERCEDES
A Bioglobal e a conhecida marca
automóvel em Portugal estabeleceram
uma parceria de sucesso para
implementar um novo sistema de
controlo de acessos e gestão de
assiduidade.
omo empresa prestigiada no mercado
da identificação e segurança eletrónica,
a Bioglobal foi a escolhida, em 2019, por
uma outra marca de referência, esta do
setor automóvel: a Mercedes-Benz Portugal (MBP). Nesta parceria o objetivo era
substituir o sistema de controlo de acessos e gestão de assiduidade existente, dado que o mesmo não
respondia de forma satisfatória às necessidades de segurança
e fiabilidade exigidas.
A MBP procurava assim uma resposta satisfatória no plano dos
requisitos técnicos e funcionais e, simultaneamente, no nível de
segurança exigido. O novo sistema deveria reunir a informação
das várias unidades dispersas geograficamente e responder às
suas necessidades específicas. Outro fator importante para a
MBP, era garantir os requisitos internos da Política de Segurança da Informação e o tratamento dos dados pessoais ao abrigo
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A SOLUÇÃO INCLUIU A RECOLHA DE
INFORMAÇÃO DOS COLABORADORES
SUPORTADA POR UMA API,
AUTENTICAÇÃO ATRAVÉS
DE CARTÃO DE COLABORADOR
E IMPRESSÃO DIGITAL,
E IDENTIFICAÇÃO DE VIATURAS
ATRAVÉS DE TECNOLOGIA UHF
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do Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados (RGPD).
Em específico, a MBP desafiou a Bioglobal a apresentar
uma solução de gestão centralizada de controlo de acessos
físicos, baseada em diferentes
tecnologias de identificação e
segurança, que conseguisse
um elevado nível de flexibilidade, facilidade de gestão e integração com os sistemas de
informação internos existentes e também garantisse uma
gestão eficiente da assiduidade
dos colaboradores.
Em função do enquadramento do projeto e dos objetivos da MBP, a Bioglobal deci-

diu avançar para a sua solução
BIOSEGUR, mas customizada
à medida da realidade deste
seu cliente, revelando-se um
fator crítico de sucesso essa
adaptação à própria organização e expectativas da Mercedes
em Portugal.

Benefícios e avaliação
Na sempre sensível parte da
identificação, a solução de
controlo de acessos incluiu
a recolha de informação dos
colaboradores suportada por
uma API disponibilizada para
integração com o sistema de
Gestão de RH, autenticação
através de cartão de colabora-

A BIOGLOBAL
Fundada em 2001, a Bioglobal, SA acreditou desde logo que a
tecnologia biométrica seria primacial no futuro (não distante)
do setor da segurança e identificação de pessoas. No presente, é
uma empresa de referência em Portugal no mercado da identificação
e segurança electrónica, particularmente em soluções e projetos de
controlo de acessos, gestão de assiduidade, coordenação e segurança
em obras e gestão de parques. A sua chancela é o desenvolvimento de
“soluções robustas, seguras e a custos controlados”. A empresa com
sede no concelho da Amadora já constituiu parcerias tecnológicas
com alguns dos maiores fabricantes a nível mundial: HID Corporation,
Morpho, Quercus, Automatic Systems.
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A BIOGLOBAL
DECIDIU
AVANÇAR PARA
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BIOSEGUR, MAS
CUSTOMIZADA
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1. Antenas de longo alcance
2. Relógio de Ponto
3. Torniquete

dor e impressão digital, e identificação de viaturas através de
tecnologia UHF.
Em termos de hardware foram instalados equipamentos
de fabricantes líderes de mercado, nomeadamente Automatic Systems (torniquetes),
HID (controladoras e leitores),
STID (Antenas e leitores UHF) e
IDEMIA (leitores biométricos).
A Bioglobal indicou à RHmagazine os dois grandes benefícios da solução:
1. Estabilidade e segurança (os
maiores problemas anteriormente identificados). O sistema implementado permite
um maior controlo de circulação entre empresas dentro do
edifício da MBP e MBR;
2. Confiança ao nível de segurança nos produtos apresentados tanto no software como
no hardware, bem como na
estética dos mesmos (parâmetros decisivos para a escolha deste parceiro).
Na avaliação global, destaca-se a “boa relação na comunicação” com todas as partes
envolvidas na implementação
do projeto e na continuidade do
mesmo”.
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