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1. Apresentação 
 

O software Administrador NetControl é um sistema ideal para controle de acesso de um grande 

número de usuários ou quando se deseja um sistema para cadastro de visitantes. Pode ser utilizado para 

controle de acesso de portas, cancelas e catracas. O sistema trabalha com um banco de dados 

centralizado em um PC ou servidor de dados. Pode ainda ser administrado por outras máquinas que 

estejam na mesma rede intranet e tenha o software instalado. O modulo de configuração NETCONTROL 

tem como principal função gerenciar dispositivos. 

2. Configuração do Módulo de Configuração. 
 

1. Execute o Módulo de Configuração (encontra-se na área de trabalho). 

 

2. Insira o login (operador) e a senha e depois clique em Login 

 

Por padrão: 

Login (Operador): operador 

Senha: 123456 

3. Clique em SIM. 
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2.1 Configuração do Wizard. 
 

 O Wizard é um assistente de configurações para o sistema, após o término da configuração 

desse assistente já deverá haver um servidor (no computador em que está sendo instalado) cadastrado, 

e duas conexões (TCP e SOAP) cadastradas, além de uma controladora cadastrada (se houver uma 

controladora na rede).  

1. Clique em Avançar >>. 
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 No campo (1) adicione os três últimos dígitos do gateway do seu computador (se não o souber 

contate o setor de TI de sua empresa), e selecione a opção Ambos em Dispositivos na Rede (2) e clique 

em Avançar >. 

 Para a execução do próximo passo no processo de configuração do software junto às 

controladoras é necessário que esteja com padrões de fabrica, casa a mesma já tenha sido configurada 

deve-se então reseta-la para voltar às configurações de fábrica. Para resetar a controladora veja o 

tópico 5.1.1 Resetando Controladora, se é a primeira vez de uso da controladora continue a partir do 

tópico 5.1.2 Continuando a Configuração no Wizard. 

OBS: Em caso de cadastramento de dispositivo NEO/DUO não há busca automática de dispositivo, 

assim sendo, continue a configuração do Wizard a partir do tópico 5.1.2 Continuando a Configuração 

no Wizard. (Veja OBS 5.1.2) 

2.1.1 Resetando Controladora. 
 

Para resetar a controladora deve-se: 

JP4 – Limpeza da Memória EEPROM: realiza a limpeza da memória EEPROM, ou seja, retorna às 

configurações de fabrica. Para realizar a limpeza: 

1. Desligar a placa; 

2. Fechar o Jumper JP4; 

3. Ligar a placa, aguardar 1 minuto para a deleção de todos os registros; 

4. Remover o Jumper JP4; 

5. Reconfigurar o endereço IP. 
 

2.1.2 Cadastrando Controladora Netcontrol 
 

1. Clique em Procurar Dispositivo. 

 

OBS: Se não houver nenhuma controladora Netcontrol (somente NEO/DUO) na rede apenas clique em 

Concluir e depois em OK na próxima janela. 
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 Contate o setor de TI de sua empresa para saber um IP disponível para a controladora e 

preencha os últimos dígitos no campo 1 com os dígitos do ultimo campo desse IP (Se os dígitos forem 

noventa e nove (99) ou menos preencha os dígitos faltantes com zeros à esquerda, por exemplo: 99  

099; 22  022; 5  005...). Em Sub Tipo (2), selecione o subtipo de dispositivo (Porta, Catraca, 

Catraca/Urna, Ponto ou Cancela/Urna). Clique em Gravar. 

OBS: Essa configuração automática é genérica, e depois precisa ser alterada para atender as 

necessidades do cliente. Para efetuar essas alterações veja o tópico 5.5 Alterando Configurações de 

Controladora já Cadastrada 

2. Clique em Concluir. 
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3. Clique em OK. 

 

 

2.2 Cadastro Conexão Módulo 
 

 A Conexão Módulo é o intermediador entre as conexões e os módulos (por exemplo, módulo 

biometria) e deve ser cadastrada antes de cadastrar um módulo. 
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 Clique em Conexão Módulo (1) e em Novo (2). Na janela Cadastro Conexão Módulo preencha 

os dados conforme os passos abaixo: 

1. Nome da conexão (3); 

2. Servidor (4) (Servidor Padrão); 

3. Tipo de Conexão (5) (Serial ou TCP, dependendo da conexão física entre o módulo e o servidor 

(caso não saiba qual é a conexão usada contate o setor de TI de sua empresa); 

4. Porta Serial (6) Insira a porta 7001 no campo (caso tenha escolhido a conexão tipo serial) ou 

Parâmetros (IP:Porta) (6) (caso tenha selecionado tipo TCP) (sendo que IP é o IP do seu 

computador e a Porta é 7001).  

 

Clique em Aplicar para salvar e criar outra conexão ou em OK para salvar e sair. 

2.3 Cadastro Módulo Biometria 

 

 Módulo biometria são dispositivos que possuem leitura por impressão digital, cada 

armazenamento de uma impressão é chamada de template. O sistema permite o cadastramento de 

todos os dedos das duas mãos. Leitores do tipo BIO-3000 podem ser cadastrados diretamente, mas 

leitores do tipo BIO-9000 necessitam de uma conexão com o módulo de biometria. Os passos logo 

abaixo, no entanto, servem para os 2 tipos de leitores biométricos. 
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 Clique em Módulo Biometria (1) e depois em Novo (2) e preencha os dados da janela Cadastro 

de Módulo Biometria conforme os passos abaixo:  

1.  Nome (3): Nome do módulo biométrico. 

2. Tipo do Módulo Biometria(4): Especificação segundo equipamento que está sendo cadastrado (BIO-

3000 ou BIO-9000). 

3.   Serial(5): Serial do leitor biométrico. 

4.   Estado (6): Selecione ativo para habilita-lo. 

5.  Conexão Módulo(7): Selecione a Conexão Módulo (criada no tópico anterior) que deseja usar. 

6.  Dispositivo(8): Selecione a placa controladora que esta conectada ao leitor biométrico. 

7.  Sentido(9): Selecione o sentido do leitor (usado para saída ou entrada). 

Clique em Aplicar para salvar e criar outro cadastro de módulo biometria ou em OK para salvar 

e sair. 

 

2.4 Cadastro de NEO/DUO 
 

 Para cadastrar um equipamento NEO/DUO clique em Dispositivo (1) >> Novo (2), selecione a 

opção NEO/DUO (3) e clique em OK. 

1
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Para configurar o cadastro de dispositivo NEO/DUO siga os passos abaixo 
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1. Nome (1): digite o nome que deseja delegar ao dispositivo no campo; 

2. Tipo (2): escolha o campo de acordo com o tipo de controladora (NEO ou DUO); 

3. Estado (3): o estado deverá estar ativo para estar habilitado; 

4. Conexão (4): selecione qual conexão usará para o dispositivo (TCP ou SOAP) (para mais 

informações contate o setor de TI de sua empresa); 

5. IP:PORTA (5): digite o IP que deseja delegar ao dispositivo (para mais informações contate o 

setor de TI de sua empresa) e a porta é a 3000. 

 

 Clique em Aplicar para salvar e criar outro cadastro de dispositivo ou em OK para salvar e sair. 

2.5 Alterações nas Configurações da Controladora Netcontrol já 

Cadastrada 
 

 Caso sua configuração não seja a padrão (leitor prox wiegand e chave tipo cartão prox). 

Então deve-se alterar as configurações da controladora e configura-la de acordo com suas 

necessidades de configurações. 
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Execute o Módulo de Configuração e clique em Dispositivos (1) >> Listar Todos (2)>> clique no 

dispositivo (3) que deseja alterar e espera alguns segundo para o processamento. 
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 Na aba principal (1): as áreas Nome, Conexão, Estado, Serial, Parâmetros (IP:Porta) e Classe 

do Dispositivo NÃO DEVEM SER ALTERADAS, pois já foram configuradas inicialmente no item 5.1.2. 

deste manual. 

 Na área Controladora (2): deve-se escolher o Sub Tipo (3) de acordo com o sub tipo que será 

instalado(pode ser porta, catraca, catraca com urna, etc.).Não é necessário clicar no botão Obter Padrão 

(4), pois as configurações padrões já foram configuradas inicialmente no item 5.1.2. deste manual; 

1.Na aba Leitores/Saídas (5): são configurados os leitores , teclados, botões, etc... 

1.1. Em LT1 (6.A): é configurado as saídas do Relé 1 da controladora, verifique qual 

modelo de leitor será utilizado (pode ser Abatrack, BioCama, Controle Remoto, 

Manchester, Senha Alfanumérica, Senha Númerica, Serial, Wiegand ou i-Button); 

1.2. Em Sentido (6.B) : é configurado o sentido de entrada, saída ou ambos 

(recomendamos que caso for usado dois leitores a LT1 deve ser sempre entrada); 

1.3. Em Tipo de Chave (6.C) : é configurado o tipo de chave do leitor (pode ser pode ser 

Biometria, Botão Emula, Cartão Prox, Cód. Barras, Matrícula, Mifare, Senha, Senha 

Alfanumérica, Senha NEO, Senha Operador e i-Button); 

1.4. Em Acionamento (6.D) : é configurado o acionamento da Porta 1 ou Porta 2 caso o 

Sub Tipo escolhido tenha sido Porta, caso seja catraca é configurado o acionamento de 

libertação no sentido de entrada, saída ou ambos. 

1.5. Em tempos de acionamento (6.E): São configurados os tempos de abertura e de 

Alarme; 

1.5.1. Tempo de abertura: tempo em segundos em que o Relê ficará acionado 

(aberto), mantendo assim o acesso liberado. 

1.5.2. Tempo de alarme: tempo em segundos que a porta poderá ficar aberta a 

partir do momento em que o relé voltar ao estado normal. Após esse tempo 

um alarme será acionado. Este recurso está disponível apenas para 

controladoras do sub-tipo porta. 

1.6. Caso o Sub tipo escolhido seja catraca, irá aparecer mais uma opção de 

configuração que ativa (quando marcada) ou desativa (quando desmarcada) o 

AntíPass-Back(APB); 

1.7. Em LT2 (7): é configurado as saídas do Relé 2 da controladora, verifique qual 

modelo de leitor será utilizado (pode ser Abatrack, BioCama, Controle Remoto, 

Manchester, Senha Alfanumérica, Senha Númerica, Serial, Wiegand ou i-Button); 

1.8. Em LT1 (8): é configurado as saídas do Relé 1 da controladora, verifique qual 

modelo de leitor será utilizado (pode ser Abatrack, BioCama, Controle Remoto, 

Manchester, Senha Alfanumérica, Senha Númerica, Serial, Wiegand ou i-Button); 

1.9. Em LT1 (9): é configurado as saídas do Relé 2 da controladora, verifique qual 

modelo de leitor será utilizado (pode ser Abatrack, BioCama, Controle Remoto, 

Manchester, Senha Alfanumérica, Senha Númerica, Serial, Wiegand ou i-Button); 

1.10. Em Teclado Um (10): é configurado quando for necessário habilitar um teclado de 

senhas associado ao sistema. Obs: está configuração é usada apenas para teclado 

que uso protocolo de comunicação microbarramento; 

1.11. Em Teclado Dois (11): é configurado o teclado 2; 

1.12. Em Botão Emulador (E1) (12): é configurado por padrão, o botão emulador E1 é 

cadastrado automaticamente no periféricos V2. Este botão tem de estar ligado 



 
 

13 
 

com a controladora (E1 ou E2). Seu funcionamento de acordo com um usuário 

único, qualquer pessoa ao utilizar o botão emulador conseguirá o acesso. No 

software, em Usuários aparecerá o botão emulador, é necessário atribuição a 

um Perfil, os acessos que este perfil possui será concedido ao botão emulador. 

1.13. Em ‘’Não enviar as informação para a controladora NetControl’’ (12): Caso seja 

marcada a opção as configurações feitas nesta janela não serão levadas em 

consideração. 

2. Na aba Hardware (1): são configurados de Porta, Catraca, Biometria e Comunicação 

(Microbarramento); 

 

2.1. Em Configuração de Porta (2): é configura o Tempo Rele Acionado que é tempo 

extra em milisegundos (x 100ms) de acionamento do relé, exemplo: 20 = 2 

segundos. E também a Configuração Reles para equipamento, que pode ser 

Porta+Porta ou Porta+Alarme. 

2.2. Em Configuração Catraca (3): é configurado o Tipo de Catraca que pode ser 

Liberada Entrada, Liberada Saída ou Liberada Entrada e Saída. 

2.3. Em Biometria (4): é configurado o Tipo de Módulo, que pode ser BIO-9000 ou BIO-

3000; 
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2.4. Em Comunicação (Microbarramento) (4): é configurado a Interface Física, que pode 

ser RS-232 ou RS-485. E também o Serial Teclado 1 e o Serial Teclado 2; 

 

3. Na aba Alarmes (1) é definido o comportamento da controladora mediante situações 

indesejadas. São consideradas indesejadas situações passíveis de sinalização de alarme: Porta 

aberta por tempo excessivo, porta aberta sem comando de liberação (arrombamento), recorrência 

de negação (força bruta), acesso concedido para chave de coação e recebimento de alarme 

externo. 

 As configurações descritas para casos de Alarme Porta Aberta e Alarme de recorrência de 

negação se aplicam para o sistema em modo online e offline. Nos casos de Alarme de coação e 

Alarme padrão da entrada de alarme estas configurações são aplicadas apenas se o sistema estiver 

offline, se estiver online, a controladora executa a ordem enviada pelo servidor. 

Observações: 

  Nessa aba todos os valores são definidos em centésimos de segundo (exemplos: 20 representa 

2 segundos, 600 representa 60 segundos). 

 O valor mínimo é 0 (zero) e máximo é 65.000 (que representa 6.500 segundos, que é 

aproximadamente 1 hora e 45 minutos) 
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3.1. Em Tempos de Acionamento dos Alarmes (2) são configurados: 

 

3.1.1. Alarme porta aberta (2.1) que é para o caso onde a porta ficar aberta por um tempo      

excessivo e para caso de arrombamento, acionado o alarme de porta aberta.  As configurações 

seguintes mostram como será o acionamento do relé de alarme neste caso: 

 Tempo Rele : Tempo de atraque do relé (padrão = 2 segundos); 

 DelayRele : Tempo de atraso para atraque do relé, se a porta for fechada antes 

deste tempo o relé não atraca (padrão = 0 segundos, ou seja, acionamento 

imediato); 

 Tempo Sinalização : Tempo total que o alarme da controladora (bip) irá soar 

(padrão = 20 segundos); 

3.1.2. Alarme de recorrência de negação (2.2) que é para caso de sucessivos acessos    

negados, acionado o alarme de recorrência de negação. As configurações seguintes   

mostram como será o acionamento do relé de alarme neste caso: 

 Tempo Rele: Tempo de atraque do relé (padrão = 2 segundos); 

 Delay Rele: Tempo de atraso para atraque do relé (padrão = 0 segundos); 

 Tempo Sinalização: Tempo total que o alarme da controladora (bip) irá soar 

(padrão = 20 segundos); 

3.1.3. Alarme de coação (2.3) é o alarme de coação que é emitido quando há liberação de 

acesso para uma chave de coação (configurada no software como chaves coação). As 

configurações seguintes mostram como será o acionamento do relé de alarme neste 

caso: 

 Tempo Rele: Tempo de atraque do relé (padrão = 2 segundos); 

 Delay Rele: Tempo de atraso para atraque do relé (padrão = 0 segundos); 

 Tempo Sinalização: Tempo total que o alarme da controladora (bip) irá soar 

(padrão = 0 segundos); 

3.1.4. Entrada de Alarme (2.4) é o sinal de alarme lido na entrada ALM é detectado por 

rampa de descida, as configurações seguintes mostram como será o acionamento do 

relé de alarme neste caso: 

 Alarme padrão da entrada de alarme - Tempo Rele: Alarme via sinal externo, 

enviado por outro sistema (padrão = 0 segundos); 

 Alarme padrão da entrada de alarme - Delay Rele: Tempo de atraso para 

atraque do relé (padrão = 0 segundos); 

 Alarme padrão da entrada de alarme - Tempo Sinalização: Tempo total que o 

alarme da controladora (bip) irá soar (padrão = 0 segundos); 

3.2. Em Configuração da Recorrência a de Negação (2.4) é configurado o número de vezes de 

acessos negados pela leitora, o intervalo de tempo entre essas tentativas e o tempo de 

bloqueio da leitora após múltiplos acessos negados. As configurações seguintes mostram como 

será o acionamento do relé de alarme neste caso: 

 Tempo Rele: Alarme via sinal externo, enviado por outro sistema (padrão = 0 

segundos); 

 Delay Rele: Tempo de atraso para atraque do relé (padrão = 0 segundos); 

 Tempo Sinalização: Tempo total que o alarme da controladora (bip) irá soar 

(padrão = 0 segundos) ; 

 

 

 



 
 

16 
 

2.6 CFTV 
O monitoramento CFTV é um sistema de monitoramento de acesso por câmeras, este sistema de 

monitoramento é suportado pelo Administrador Netcontrol, mas é somente integrado ao sistema de 

monitoramento perante requisição de projeto junto a Automatiza. Para requisitar essa integração ligue 

para (48)2107-0070. 

2.7 Configuração Anti Pass-Back 
 

 Este recurso do sistema serve para o cadastramento dos dispositivos que terão restrição por 

AntiPass-Back, ou seja, anti dupla entrada ou anti dupla saída. Este recurso é utilizado para que os 

usuários tenham a responsabilidade de sempre registrarem suas entradas e saídas em cada dispositivo. 

Ao momento em que um usuário é vinculado a um perfil (o qual é pertencente a um dispositivo com 

APB ativo), este usuário automaticamente vai obter acesso na porta deste dispositivo com APB ativo, no 

primeiro acesso ocorre a atribuição para sentido irrelevante ao usuário, instantaneamente o sistema vai 

atribuir a regra APB a ser vigente, entrada ou saída neste caso, por exemplo: se o usuário no primeiro 

acesso estivesse dentro da sala e fosse para o sentido de saída, o APB não iria deixá-lo mais sair outra 

vez, o próximo acesso será somente entrada. 

 

Observação: para o sistema, um usuário que está dentro de um ambiente, só poderá receber 

permissão para sair. O sistema supõe que quem já está dentro não precisa de uma nova permissão de 

entrada. 

 

1. Para cadastrar e configurar o Anti Pass-Back Siga o caminho: 

1.1.   Anti Pass-Back (1) >> Novo (2); uma nova janela deverá surgir: Cadastro AntiPass-Back; 

em Nome (3) e em Estado (4) deverá estar Ativo para estar habilitado. Na aba cadastro 

AntiPass-Back (em destaque) clique em Aplicar (5) para salvar e em seguida clique em Novo 

(6), deverá surgir a janela Cadastro Dispositivo APB, em Dispositivo (7) seleciona-se o 

dispositivo o qual será aplicado a regra APB, em APB (8) seleciona-se o APB anteriormente 

cadastrado e em Sentido (9) seleciona-se a regra para Entrada (pois supõe-se que o usuário 

começará fora, ambas as regras controlarão entrada e saída de qualquer modo). Clique em OK 

(10) para salvar e sair.  
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Não é necessário cadastrar 2 APB's para a porta, por exemplo APB 1: Entrada e APB 2: Saída, 

caso o faça, o último APB cadastrado apaga o anterior. 

 

1.1.1. Selecione um cadastro de AntiPass-Back (1)  e clique em APB Irrelevante (2) caso 

queira deixa-lo na situação irrelevante (caso para liberar usuários com sentido 

bloqueado). 
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1.2. Configuração do APB para catraca com leitor 

1.2.1. Siga o caminho: Dispositivos (1) >> Listar Todos (2). Selecione a catraca em questão 

(neste exemplo é a NetControl2099237) conforme destaque (3) e clique em Editar 

(4).  

 

 Neste exemplo, o leitor da catraca está ligado em LT4 (1) (LT1 da controladora), marque a caixa 

de seleção APB (2) para ativar o APB neste leitor, de maneira automática a seleção Sentido (3)altera-se 

para Ambos (anteriormente estava Entrada pelo fato do dispositivo ser cadastrado com auxílio do 

botão Obter Padrão (5) o qual auto preenche as informações (por padrão o sentido Ambos é para o 

canal LT4)). Clique em OK (4) para salvar e concluir. 
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Automatiza Ind. e Com. de Equipamentos 

R: Albatroz, 35 - Tecnopark Pedra Branca 
Palhoça - SC - CEP: 88137-290 

PABX + 55 48 2107-0070 

 

 

Escritório de Vendas em São Paulo 
Rua Furnas, 55 - Brooklin 

São Paulo - SP - CEP: 04562-050 
Tel: + 55 11 5506-7073 / 5506-1557 

 

 

Escritório de Vendas em Curitiba 
Av. Cândido de Abreu, 660 / 901 

Centro Cívico - Curitiba - PR 
Tel: + 55 41 3252-5923 

 

 

Escritório de Vendas em Belo Horizonte 
Rua Ceará, 1431/ 403 - Funcionários 

Belo Horizonte - MG - CEP: 30150-311 
Tel: +55 (31) 3222. 0678 

 

 

 


