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AEROPORTUL ITALIAN

DOMENIUL PROIECTULUI: Siguranţă şi Automatizare
EXIGENŢA: Implementarea unui sistem de control acces cu cititor biometric

EXIGENŢELE CLIENTULUI

cu căi de acces pentru vehicule dotate

Previziunile de creştere semnificativă a

cu sistem de recunoaştere a numerelor

traficului de pasageri au permis aeropor-

de înmatriculare şi căi de acces pentru

tului italian să întreprindă un proiect de

pietoni prevăzute cu tehnologia de re-

modernizare ambiţios care are în vedere

cunoaştere RFID combinată cu cea bio-

extinderea zonei de îmbarcare-staţiona-

metrică. Sistemul este gestionat în mod

re la o suprafaţă de 15.000 mp, 10.000

ONLINE prin intermediul unui software

mp pentru zonele comerciale, 14.000 mp

de gestiune a accesurilor: în acest fel

pentru spaţiile operaţionale ale compa-

sunt controlate în timp real atât autori-

niilor aeriene, la extinderea celei de-a

zaţiile de acces, cât şi starea căilor de

doua piste, la crearea a 7.000 de locuri

acces (deschisă, închisă, alarmată). S-au

de parcare şi noi căi de acces pe aero-

realizat diferite modalităţi de gestiune a

port. În acelaşi timp a apărut necesitatea

căii de acces, de la cele mai simple pen-

de a introduce standarde de siguranţă

tru controlul intrărilor în zonele de birouri,

mai ridicate şi în conformitate atât cu Pro-

până la cele mai complexe precum cele

gramul Naţional de Siguranţă, cât şi cu

necesare pentru activarea porţilor de

contextul internaţional actual.

îmbarcare. Programul software de gesti-

În special, sistemul de control acces

une a accesului prin web gestionează de

trebuia să răspundă unor caracteristici

asemenea un sistem de cereri de autori-

precise: control acces pietonal; control

zaţii de acces pe aeroport, prin interme-

acces vehicule; tehnologie biometrică.

diul unei pagini publicate pe pagina web
aferentă, pe lângă un proces de flux de
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PROIECTUL REALIZAT

lucru de autorizare intern care prevede 7

S-a realizat un sistem de control acces

niveluri de control.

SIGURANŢĂ ŞI AUTOMATIZARE

