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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
 
 
O ModSecur® BMS – Building Management 
System, é um sistema multifunções de 
aquisição de dados e de controlo. Trata-se de 
um software de controlo e monitorização, 
baseado numa appliance multi-protocolo de 
supervisão aberta, permitindo a utilização de 
diferentes tipos de unidades de aquisição de 
dados, e a integração de equipamentos de 
múltiplos fabricantes, através de interfaces e 
protocolos standard. Sinópticos configurados à 
medida de cada instalação, usando simbologia 
adequada, tendo presente a simplicidade, 
clareza da informação e facilidade na sua 
utilização. 

 
 
 

 
 

Âmbito de Aplicação 
O sistema de gestão ModSecur® BMS é utlizado 
para medir os parâmetros técnicos de diversos 
equipamentos das infraestruturas de um ou 
mais edifícios, ou parte delas. 
Esta função cumpre os requisitos para o 
seguinte: 
- Monitorização para controlo do sistema; 
- Alerta para oscilações de medições; 
- Monitorização de consumo; 
- Avaliação de Equipamentos; 
- Registo de consumos anteriores e alarmes 
ocorridos; 
- Identificação de perturbações harmónicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principais Funcionalidades 
- Controlo e monitorização via web browser; 
- Monitorização de estado das proteções dos 
quadros elétricos e medição de analisadores de 
rede; 
- Monitorização de temperatura e humidade; 
- Medida de fluxos de ar; 
- Supervisão na medição de valores 
provenientes às UPS; 
- Sistemas de segurança eletrónica; 
- Alarmística; 
- Notificação via email e/ou SMS; 
- Reporting e análise gráfica; 
- Gestão de utilizadores.

 
 



 
GESTÃO DE UTILIZADORES 
 
Cada utilizador tem o seu próprio ID, sendo 
possível a consulta de registos de acessos e 
histórico de navegação. 
O acesso à informação para cada utilizador está 
dependente do nível hierárquico e da sua área 
da atuação, como por exemplo, um responsável 
de manutenção de edifícios terá acesso a uma 
categoria de informação adequada ao seu 
trabalho, como sistemas de AVAC, sistemas 
elétricos e consumos elétricos.  Já o responsável 
da área de segurança, terá acesso aos sistemas 
de CCTV, controlo de acessos, sistemas de 
deteção de incêndio e outras leituras inerentes 
ao seu trabalho. 

Desta forma, a solução ModSecur BMS aporta a 
vantagem de ter, numa única plataforma, toda 
a informação relativa ao edifício, atribuindo 
diferentes acessos, consoante as permissões 
pré-estabelecidas para os utilizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PLATAFORMA 

Depois de efetuar o login, o utilizador entra na 
página principal da plataforma, onde é 
apresentado um mapa com as localizações dos 
edifícios representada por um ícone. Esses 
ícones podem estar verdes, em caso de não 

haver alarmes ativos, ou vermelhos, se 
existirem alarmes nessa localização. Para 
consultar os alarmes ativos, clica-se no ícone da 
localização ou na lista de alarmes que está 
sempre presente durante toda a navegação. Ao 
clicar nas localizações ou nos alarmes, o 
utilizador passa para a página de dashboard do 
edifício específico. Esse dashboard tem uma 
forte vantagem face a plataformas de outros 
fabricantes, por ser modular e costumizável, 
sendo possível escolher a informação que é 
apresentada. O utilizador constrói o seu 
dashboard recorrendo a blocos amovíveis e 
editando esses blocos com a informação que 
pretende visualizar. 

 

ALARMES 

A gestão de alarmes é uma ferramenta fulcral 
para o centro de controlo de operações. Para 
que essa gestão seja desempenhada com 
sucesso, a informação é apresentada de uma 
forma intuitiva, através de diferentes ícones e 
cores, que facilitam as análises interpretativas e 
a identificação de anomalias. 

Na página de alarmes, a informação detalhada 
de todos os eventos é apresentada e filtrada por 
diferentes níveis de prioridade, com data de 
início e fim de ocorrência, descrição do alarme, 
entre outros detalhes. 

A identificação de alarmes está presente 
durante toda a navegação, sendo possível, a 
qualquer instante aceder à página de detalhe 
de um alarme específico, onde se encontra a 
descrição pormenorizada do alarme, o guia de 
tratamento da ocorrência, um vídeo em tempo 
real da zona onde ocorreu o alarme e outra com 
uma gravação  da ocorrência.

  

  



 
SISTEMA MODULAR 

A plataforma do sistema Modsecur BMS é modular, para lhe oferecer exatamente aquilo que procura 
monitorizar. Dependendo das características do edifício e das necessidades do negócio, podem ser 
integrados novos módulos à plataforma existente. O módulo Reporting permite a obtenção e a 
análise de dados facilitadores da gestão de uma instalação, através da identificação de desvios de 
consumos, ocorrência de avarias e incidências. Estas análises são fundamentais para o processo de 
tomada de decisão em situações críticas, possibilitando a rentabilidade e a eficiência dos diversos 
recursos e equipamentos das instalações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ARQUITETURA DO SISTEMA 

 
 

 

ESPECIFICAÇÕES 

 

Requisitos de hardware 

Processador: XEON E5-4640 V4 

Memória: 32GB (ECC VDR4) 

Disco: 1TB 

Network: 100 Mb/s 

Power Supply: fontes redundantes 

 

Sistema Operativo 

MSW10 ou MSW Server 2016 (ou superior) 

SQL Server Express (mínimo recomendado) ou SQL Enterprise 


