
SchindlerID®. Muito mais do que um 
sistema de controle de elevadores.
O começo de uma nova era.

Elevadores de Passageiros Schindler



Controle de acesso

Além dessa base de dados do usuário, o sistema 
SchindlerID® também mantém uma base de 
dados do edifício, que é dividido em zonas com 
direitos ou restrições de acesso definidos. Uma 
zona pode compreender vários andares ou 
apenas uma porta de pavimento de um elevador. 
Os direitos de acesso de uma zona à outra 
podem ser definidos individualmente. 

Um chip de identificação especial pode ser 
instalado em qualquer dispositivo conveniente, 
como um cartão, um relógio de pulso ou um 
telefone celular e possibilita que o passageiro 
desfrute um serviço altamente personalizado.
Opcionalmente, é possível integrar o sistema 
de automação predial do edifício ao sistema de 
restrição de acesso Schindler ID® (sob consulta).
Uma base de dados reúne as preferências do 
usuário e, ainda, registra as necessidades de 
transporte diferenciadas, resultando em maior 
satisfação do cliente e melhor desempenho do 
equipamento.

•	Viagem	sem	paradas	intermediárias.

•	Ajuste	individual	do	tempo	de	deslocamento	
entre a chamada e o elevador*.

•	Espaço	adicional	na	cabina*.

•	Tempo	de	portas	abertas	prolongado*.

•	Separação	de	grupos	de	passageiros	em	
usuários de escritórios, hotéis ou edifícios 
residenciais.

•	Sinalização	personalizada	(áudio,	sinalização	
luminosa, outros idiomas)*.

Personalização

* indicado, por exemplo, para portadores de deficiência física ou 
limitações temporárias.



Conheça algumas vantagens:

•	Pode	ser	configurado	para	diferentes	níveis	de	acesso.

•	Pode	restringir	acesso	para	um	único	pavimento	ou	para	
um número limitado de pavimentos.

•	Com	o	SchindlerID®, o usuário tem acesso livre a 
pavimentos predeterminados com o seu cartão de acesso. 
O sistema também pode ser configurado para que o 
usuário trafegue por outros pavimentos, utilizando um 
modelo combinado de restrição que exige, além de seu 
cartão, a digitação de uma senha personalizada.

•	Com	a	função	VIP,	o	usuário	tem	exclusividade	para	
utilizar um elevador sozinho e sua viagem acontece sem 
paradas intermediárias até seu destino final.

•	Possibilidade	de	emissão	de	relatórios	de	controle	de	
acesso por usuário e elevador.

•	Inexistência	de	chamadas	falsas	e	repetidas	para	um	
mesmo usuário, otimizando o sistema e melhorando a 
capacidade de tráfego dos elevadores.

•	Possibilidade de integração com o sistema de 
automação predial existente no edifício.

SchindlerID®

É um exclusivo recurso de segurança que permite um rigoroso controle 
individual de acesso aos andares, por meio de um cartão do tipo proximidade 
(RFID). Com o SchindlerID

®
, seu edifício ganha mais um item de segurança 

integrado ao sistema Miconic 10.

Servidor

Sistema de automação
predial do cliente

Sistema de restrição de
acesso Schindler ID



Em edifícios de escritórios

O edifício pode ser dividido em zonas, definidas 
por uma porta de um pavimento somente, por um 
pavimento inteiro, por uma empresa ou até mesmo 
por vários andares. 

Uma vez que uma zona foi criada, são definidas 
suas exigências específicas de acesso e é realizado 
o registro das pessoas que a utilizam. As exigências 
de acesso podem incluir um cartão, um número PIN 
ou combinações dos dois, dependendo do nível de 
controle exigido. Sistemas de alta segurança também 
estão disponíveis.

As necessidades específicas de uma pessoa podem 
ser programadas individualmente ou designadas a um 
grupo de perfis. Necessidades especiais como viagem 
direta, demandas de espaço, assistência de idiomas, 
tempo de deslocamento, tempo de abertura de porta, 
etc, podem ser criadas. 

A separação de cargas e de passageiros, assim como 
a de funcionários de diferentes empresas, também é 
uma opção oferecida pelo SchindlerID®.

Em hotéis

Oferece	serviço	personalizado	e	segurança	aos	hóspedes.	Entre	
os aspectos que podem ser fornecidos estão:

•	Usos	múltiplos	para	o	cartão:	acesso	ao	hotel	(ex.:	à	noite),	
quarto, frigobar e elevadores.

•	Seleção	automática	de	destino	para	o	andar	do	quarto	e	de	
volta ao saguão.

•	Separação	de	VIPs,	hóspedes,	funcionários,	serviço	de	
quarto, carros de bagagem, etc.

•	Distribuição	ideal	de	elevadores	(prioridade,	espaço)	
conforme as necessidades dos passageiros e de transporte.

•	Serviço	individual	para	hóspedes	com	necessidades	especiais	
(deficiência visual, física, auditiva, etc.).

SchindlerID®.	Em	todas	as	situações.	
Para todas as necessidades.



O SchindlerID®. Conheça 
esta avançada interação 
homem-máquina. 

Experimente	elevar	a	performance	

dos equipamentos e descubra um 

novo padrão de serviço para os 

elevadores de seu edifício.

Em hopitais

Os elevadores de hospitais devem atender a um 
grande	número	de	exigências	que	podem	prejudicar	o	
atendimento aos  pacientes. Com o SchindlerID® cada 
necessidade é priorizada:

•	Acesso	controlado	para	zonas	especiais,	como	sala	de	
operações, enfermaria, restaurante de funcionários, etc.

•	Elevadores	para	macas,	passageiros	e	cargas	podem	
operar em um grupo.

•	Separação	de	funcionários,	visitantes	e	cargas	
(ex.: macas, carros de refeições, carros de lixo) e 
atendimento às respectivas exigências especiais: tempo 
de deslocamento estendido, tempo de porta aberta 
prolongado, anúncios por voz, viagens diretas, etc.

•	Elevadores	designados	conforme	a	prioridade,	
espaço, tempo de espera e tempo de viagem.

•	Elevadores	totalmente	ocupados	viajam	diretamente	
até o destino, sem paradas intermediárias.

Em edifícios mistos (hotel+escritórios+apartamentos)

Entre	os	aspectos	que	podem	ser	fornecidos	em	
empreendimentos de múltiplo uso estão:

•	Exclusão	mútua	de	diferentes	grupos	de	usuários.

•	Hotel:	seleção	automática	do	destino	para	o	andar	
do quarto e de volta ao saguão. 

•	Escritórios:	destinos	automáticos	para	o	andar	do	
escritório e o do estacionamento. 

•	Apartamentos:	uma	pessoa	VIP	pode	viajar	sozinha	
até o apartamento.

•	Controle	de	Visitantes	para	áreas	comerciais	e	
residenciais.
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Você	nos	diz	o	que	deseja.	
Nós realizamos.

Para mais informações, entre em contato com nossos 
Consultores	Técnicos	Comerciais.

www.atlas.schindler.com

Elevadores	Atlas	Schindler
Avenida	do	Estado,	6116
Cambuci	-	São	Paulo/SP	-	01516-900
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