
RELATÓRIO DE CORRELAÇÃO DE IDENTIDADES
GERENCIE CONFIDENCIALMENTE OS ESFORÇOS DE RASTREAMENTO DE CONTATOS  
COM CONTROLE DE ACESSO UNIFICADO E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA POR VÍDEO 

O Relatório de correlação de identidades da solução Access Control 
Manager (ACM) da Avigilon oferece uma ferramenta confiável e precisa 
para auxiliar no rastreamento de contatos em uma instalação. O relatório 
detalha os locais em uma instalação segura em que uma pessoa 
potencialmente infectada esteve, junto com todas as outras pessoas, nos 
mesmos locais durante um período especificado. Os nomes associados de 
todas essas pessoas são apresentados juntos no relatório, proporcionando 
aos gerentes das instalações informações precisas que podem ser usadas 
para reagir a exposições em potencial que podem causar contaminação 
cruzada e transmissões comunitárias.

RECONSTITUA FACILMENTE OS PASSOS DE PESSOAS 
INFECTADAS 
Reconstitua por meio de perícia a cadeia de eventos a partir do ponto 
inicial de contaminação e reconstrua a sequência de eventos para 
informar os esforços de reação.

UNIFICADO COM SEGURANÇA POR VÍDEO
Complemente os Relatórios de correlação de identidades com provas 
em vídeo. A Pesquisa de identidades consegue confirmar as portas 
que a pessoa em questão tentou acessar. Amplie a pesquisa com a 
tecnologia Avigilon Appearance Search™ para conhecer outras áreas da 
instalação que a pessoa pode ter visitado. 
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A solução unificada de controle de vídeo e acesso da Avigilon permite 
validar os detalhes do relatório com evidência de vídeo. O relatório 
de nomes serve como base para iniciar uma Pesquisa de identidade 
e uma Pesquisa de aparência para confirmar a identidade da pessoa, 
verificar se ela tocou fisicamente a superfície da maçaneta da porta 
após apresentar suas credenciais e mapear todos os outros locais 
e pessoas com os quais ela pode ter entrado em contato. Essas 
tecnologias proporcionam uma medida de segurança adicional ao gerar 
linhas do tempo e videoclipes desses eventos para enriquecer os dados 
encontrados nos Relatórios de correlação de identidades. 
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