
 

 

 

 

 

Manual de Instruções Gerenciador de Inner  – Rev 15                      22/03/2018                      PG - 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gerenciador de Inners 



 

Índice 

 

 

 

Manual de Instruções Gerenciador de Inner  – Rev 15                      22/03/2018                      PG - 2 - 

ÍNDICE 

1 APRESENTAÇÃO ............................................................. 5 

2 INICIANDO O GERENCIADOR DE INNERS ................................. 6 

2.1 BARRA DE CADASTROS .................................................................................................................. 7 

3 INNERS ........................................................................ 8 

3.1 INCLUINDO UM INNER ................................................................................................................... 8 

3.2 EXCLUINDO INNER ...................................................................................................................... 13 

3.3 IMPORTANDO BASE DE DADOS ..................................................................................................... 14 

3.4 RENOMEANDO UM INNER ............................................................................................................ 17 

3.5 CONTADOR DE GIROS .................................................................................................................. 18 

3.6 ENVIANDO TEMPLATES VIA HAMSTER ........................................................................................ 20 

3.7 INSTALAÇÃO DOS DRIVERS DO HAMSTER ................................................................................... 25 

3.8 ENVIANDO TEMPLATES VIA LEITOR BIOMÉTRICO USB LC .......................................................... 33 

3.9 CONFIGURAÇÕES ......................................................................................................................... 40 

4 PROPRIEDADES ............................................................. 43 

4.1 CONFIGURANDO O INNER ACESSO ............................................................................................... 43 

4.2 CONFIGURANDO O INNER NET II ................................................................................................. 44 

4.3 CONFIGURANDO O INNER NET ..................................................................................................... 45 
4.3.1 Leitor Proximidade ............................................................................................................. 46 

4.4 TIPOS DE LEITOR ......................................................................................................................... 47 
4.4.1 Função dos Leitores no Inner Acesso ................................................................................. 50 
4.4.2 Função dos Leitores no Inner Net II ................................................................................... 52 
4.4.3 Função dos Leitores no Inner Net ...................................................................................... 54 

4.5 ACIONAMENTOS NO INNER ACESSO ............................................................................................ 55 

4.6 ACIONAMENTOS NA LINHA INNER NET II E INNER NET ............................................................... 63 
4.6.1 Sirene .................................................................................................................................. 69 
4.6.2 Teclado ............................................................................................................................... 70 

4.7 MENSAGENS ................................................................................................................................ 71 
4.7.1 Inner Acesso ....................................................................................................................... 71 
4.7.2 Inner Net II ......................................................................................................................... 75 
4.7.3 Inner Net ............................................................................................................................. 79 

4.8 FUNÇÕES ..................................................................................................................................... 81 



 

Índice 

 

 

 

Manual de Instruções Gerenciador de Inner  – Rev 15                      22/03/2018                      PG - 3 - 

4.9 RELÓGIO ..................................................................................................................................... 82 
4.9.1 Horário de verão ................................................................................................................ 83 

4.10 PADRÕES DO CARTÃO .................................................................................................................. 84 
4.10.1 Padrão Topdata .................................................................................................................. 84 
4.10.2 Padrão Livre ....................................................................................................................... 85 
4.10.3 Criptografia ........................................................................................................................ 90 

4.11 SEGURANÇA ................................................................................................................................ 94 
4.11.1 A opção Segurança permite: .............................................................................................. 94 
4.11.2 Lista .................................................................................................................................... 96 

4.11.2.1 Lista de acesso ............................................................................................................ 96 
4.11.2.2 Horários ...................................................................................................................... 98 
4.11.2.3 Utilitários da lista ...................................................................................................... 101 

4.12 BIO ............................................................................................................................................ 102 
4.12.1 Inner Acesso Bio ............................................................................................................... 102 
4.12.2 Inner Net II Bio ................................................................................................................. 104 
4.12.3 Inner Bio Net .................................................................................................................... 105 
4.12.4 Nível LFD (Proteção contra dedo falso) .......................................................................... 107 
4.12.5 Nível de Segurança da Biometria ..................................................................................... 108 
4.12.6 Lista Usuários Somente Cartão ........................................................................................ 109 

4.13 ENVIANDO OS DADOS PARA O INNER ......................................................................................... 111 

5 COLETA DE DADOS ...................................................... 114 

5.1 COLETAR AGORA ....................................................................................................................... 114 

5.2 COLETA AUTOMÁTICA ............................................................................................................... 114 

5.3 RECUPERAR DADOS INNER DISK ............................................................................................... 116 
5.3.1 Coleta programada........................................................................................................... 116 

5.4 CONFIGURAR ARQUIVOS............................................................................................................ 118 
5.4.1 Caminho do arquivo ......................................................................................................... 118 
5.4.2 Formato do arquivo .......................................................................................................... 119 

5.4.2.1 Formato TopPonto ........................................................................................................ 119 
5.4.2.2 Formato Protegido ........................................................................................................ 119 
5.4.2.3 Formato texto ................................................................................................................ 120 
5.4.2.4 Formato customizado.................................................................................................... 121 
5.4.2.5 Tipos de bilhetes ........................................................................................................... 123 
5.4.2.6 Banco de dados ............................................................................................................. 124 
5.4.2.7 Configuração do ORACLE 10G com o formato TIMESTAMP .................................. 131 
5.4.2.8 Configuração do ORACLE com banco de dados remoto ............................................. 134 

6 OPERADOR ................................................................ 142 

6.1 CADASTRANDO OPERADOR ....................................................................................................... 142 

7 RELATÓRIOS .............................................................. 144 

7.1 RELATÓRIO DE MARCAÇÕES ...................................................................................................... 144 

7.2 RELATÓRIOS DE GIROS .............................................................................................................. 146 



 

Índice 

 

 

 

Manual de Instruções Gerenciador de Inner  – Rev 15                      22/03/2018                      PG - 4 - 

7.3 DIGITAIS CADASTRADAS ........................................................................................................... 147 

7.4 SEM DIGITAIS CADASTRADAS ................................................................................................... 148 

7.5 APAGAR BILHETES TEMPORÁRIOS ............................................................................................. 149 

8 AJUDA ..................................................................... 151 

8.1 AJUDA ....................................................................................................................................... 151 

9 REQUISITOS MÍNIMOS .................................................... 153 

10 APÊNDICES ................................................................ 155 

10.1 PRODUTOS DA LINHA INNER ..................................................................................................... 155 

10.2 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO GERENCIADOR DE INNERS ........................................................... 179 

10.3 REVISÃO DE ALTERAÇÕES DO MANUAL DO GERENCIADOR DE INNERS ...................................... 183 



 

Apresentação 

 

 

 

Manual de Instruções Gerenciador de Inner  – Rev 15                      22/03/2018                      PG - 5 - 

1 Apresentação 

 

Através do software Gerenciador de Inners, o usuário utiliza ao máximo todos 

os recursos dos produtos da linha Inner efetuando toda comunicação necessária 

para sua utilização para configurar a forma de operação dos coletores de dados 

e catracas Inner conforme a aplicação. Possui uma lista para controle de acesso 

que permite bloquear ou liberar o acesso do usuário em função do horário. 

 

O Gerenciador de Inners configura os parâmetros de operação de cada Inner, 

tais como: 

 

 Tipo de leitor utilizado 

 Mensagens do display 

 Teclas de função 

 Acionamento de catracas, cancelas, sirenes ou outros dispositivos. 

 Horários para os acionamentos da sirene 

 Sorteio para revista de funcionários 

 Coleta de dados 

 Configuração dos arquivos de marcações 

 

Os produtos da linha Inner estão disponíveis nas versões com comunicação 

TCP/IP com Inner Acesso, Catraca 3 e Inner Net. 

A linha Inner Net e Inner Acesso, pode ser instalada em computadores com 

sistema operacional 32 bits (x86) e 64 bits (x64). 

Já a linha Inner Plus (descontinuada) está disponível SOMENTE em 

computadores com sistema operacional 32 bits (x86). Lembrar que o 

TopPendrive 5M é usado em produtos da linha Inner Plus, portanto somente 

compatível com sistema operacional 32 bits. 

Para verificar os produtos compatíveis, ler o capítulo 10.1 “Produtos da Linha 

Inner” deste manual. 
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2 Iniciando o Gerenciador de Inners  

 

Para iniciar o Gerenciador de Inners  siga os passos abaixo: 

 

1 - Clique no botão INICIAR 

2 - Todos os Programas 

3 - Topdata 

3 - Gerenciador de Inners  

4 - Escolha o ícone Gerenciador de Inners  

 

Ao ser iniciado o Gerenciador de Inners  abrirá a tela principal. 

 

 

O sistema utiliza um operador e senha padrão. Dessa forma, ao acessar o 

Gerenciador de Inners pela primeira vez não é necessário digitar nenhuma 

senha, logo não irá aparecer à tela de login do Gerenciador de Inners. Por 

motivos de segurança é altamente recomendável incluir um nome e uma senha 

de operador logo após acessar o sistema. 

 

Depois de cadastrado um operador, passa a ser necessário digitar na tela de 

entrada o seu nome e a sua senha. 

 

Para iniciar o Gerenciador de Inners caso exista um operador cadastrado, digite 

o nome do operador no campo "Usuário" e a sua senha no campo "Senha". 
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2.1 Barra de cadastros 

 

Nos formulários de cadastro do Gerenciador de Inners você encontrará essa 

barra de cadastros: 

 

A função dos botões é respectivamente: 

 

1) Incluir um novo Inner; 

2) Excluir o Inner atual; 

3) Coletar dados; 

4) Coleta Automática; 

5) Grava dados do Inner Disk no arquivo de bilhetes; 

6) Configura o arquivo de bilhetes; 

7) Cadastrar Operador; 

8) Configura Modem (*Produto Descontinuado); 

9) Conteúdo; 

 

* A opção de modem não é mais comercializada e deve ser usada somente por 

clientes que já possuem o modem. 

 



 

Coleta de dados 
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3 Inners 

 

3.1 Incluindo um Inner  

 

Para incluir um Inner você pode utilizar o menu, o teclado ou a barra de 

ferramentas. 

 

- Pelo menu: Selecione Inners e Incluir. 

- Através do teclado: Tecle 'Shift + INSERT'. 

- Pela barra de ferramentas: Clique no ícone . 

 

Aparecerá uma nova janela para escolher o novo Inner. 

 

 

 

 



 

Coleta de dados 
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Para mudar o tipo do Inner basta clicar nos botões, onde você pode selecionar 

os seguintes modelos: 

 Inner Acesso Bio (LFD) 

 Inner Acesso Bio (LC) 

 Catraca 3  

 Catraca 3 Bio (LFD) 

 Catraca 3 Bio (LC) 

 Catraca 3 PNE 

 Catraca 3 PNE Bio (LFD) 

 Catraca 3 PNE Bio (LC) 

 Catraca 3 Bio Urna (LFD) 

 Catraca 3 Bio Urna (LC) 

 Inner Acesso Bio (16 dígitos) 

 Catraca 3 Bio (16 dígitos) 

 Catraca 3 Bio Urna (16 dígitos) 

 Inner Acesso 

 Inner Acesso Bio 

 Inner Acesso Bio Light 

 Catraca 3  

 Catraca 3 Urna 

 Catraca 3 Bio 

 Catraca 3 Bio Light 

 Catraca 3 Flex 

 Catraca 3 Bio Urna 

 Catraca 3 Bio Light Urna 

 Catraca 3 Flex 

 Inner Net 

 Inner Net II 

 Inner Bio Net 

 Inner Net II Bio 

 Inner Bio Light Net 
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 Inner Net II Bio Light  

 Catraca Net 

 Catraca Bio Net 

 Catraca Bio Light Net 

 Coletor Urna Net 

 Inner Plus 

 Inner Plus II 

 Inner Bio 

 Inner Plus II Bio 

 Inner Bio Light 

 Inner Plus II Bio Light 

 Catraca Plus 

 Catraca Bio 

 Catraca Bio Light 

 Coletor Urna 

 Inner Disk 

 Inner Slim Plus 

 Inner Verid 

 Inner 

 Catraca 

 Inner Slim 

 

Depois clique em "Avançar", ele mostrará a tela de "Configuração do Padrão 

do Cartão", onde você pode selecionar os seguintes tipos: 

 

- Padrão Topdata  

- Padrão livre 

- Cartão de Proximidade 



 

Coleta de dados 
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Depois de escolher o tipo do cartão a ser usado, clique em "Avançar". 

O Inner será identificado com um número, definido pelo próprio usuário. 

Podem ser cadastrados até 255 Inner's quando for usada comunicação TCP/IP ou 

até 32 para comunicação RS-485. 

Entre com uma descrição para o Inner e tecle Avançar. 



 

Coleta de dados 
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Importante: O número atribuído ao Inner em sua configuração local deverá ser 

o mesmo definido para o ícone do Inner no software Gerenciador de Inners.  



 

Coleta de dados 
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Clique em "Concluir" para terminar a inclusão do novo Inner. 

 

Importante: 

Quando estiver usando uma Catraca Revolution ou Catraca Box, esta deve ser 

incluída como uma Catraca 3,  Catraca Net ou Catraca Plus, dependendo do 

modelo de placa utilizada. 

 

3.2 Excluindo Inner 

 

Selecione o Inner a ser excluído.  



 

Coleta de dados 
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Para excluir um Inner você pode utilizar o menu, o teclado ou a barra de 

ferramentas. 

 

- Pelo menu: selecione Inners e Excluir. 

- Através do teclado: tecle 'Shift + DELETE'. 

- Pela barra de ferramentas: clique no ícone.    

 

Atenção: Ao excluir um Inner todos os dados referentes a ele serão 

apagados, exceto as digitais. 

 

Feito esse procedimento ele irá apagar o Inner selecionado. 

 

 

 

 

3.3 Importando base de dados 

 

A base de dados do Gerenciador de Inners 4.15 que está descontinuado pode 

ser importada no Gerenciador de Inners. Para efetuar esse processo, na tela 



 

Coleta de dados 
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principal do Gerenciador de Inners selecione a opção "Inners", depois 

"Importar". 

 

 

 

Escolhendo essa opção ele pedirá para você selecionar a base de dados do 

Gerenciador de Inners 4.15 mostrada na tela a seguir: 

 

 

 

Depois ele irá pedir para você importar o arquivo Inner.INI, que deve estar 

dentro da pasta do Gerenciador de Inner 4.15. 

 



 

Coleta de dados 
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Indicando o arquivo Inner.ini, ele irá pedir para você indicar qual Inner será 

importado. 

 

Selecione qual Inner será importado, escolha o tipo de comunicação que ele vai 

usar e clique no botão , depois disso clique no botão "importar" que ele 

fará a importação dos dados automaticamente. 



 

Coleta de dados 
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Importando base de dados antigas 

Para importar bases de dados de versões mais antigas do Gerenciador de Inners, 

por exemplo, versões 3.4 até 4.1: 

1º) Instalar o 4.15 

2º) No Gerenciador de Inners 4.15, ir em Importar e em importar a base de 

dados 3.4 até 4.1 

3º) No Gerenciador de Inners, importar a base do 4.15 

 

3.4 Renomeando um Inner 

 

Para renomear um Inner, clique uma vez sobre o Inner desejado e depois clique 

na opção de Descrição, selecione no menu Inners, editar Descrição ou pressione 

a tecla F2. 

 

 

Digite o nome desejado 

 

 

 



 

Coleta de dados 
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Para confirmar a alteração pressione a tecla "Enter" 

 

 

 

 

 

3.5 Contador de giros 

 

Utilizado na linha de Catracas, o contador de giros no sentido de entradas e/ou 

saídas feitas, independentes da passagem do cartão.  

 

Para utilizar este recurso, você deve selecionar a opção Inners na tela principal 

do Gerenciador de Inners, e depois ir em Contador de Giros. 

 

 

 

Ele irá mostrar duas possibilidades: 

 

"RECEBER" e "ATRIBUIR" 



 

Coleta de dados 

 

 

 

Manual de Instruções Gerenciador de Inner  – Rev 15                      22/03/2018                      PG - 19 - 

- Receber: Recebe a quantidade de giros feitas na catraca. Para receber os 

bilhetes clique em "Receber" e ele mostrará a seguinte tela: 

 

 

 

Clique em Receber, para que a quantidade de giros possa ser coletada, e depois 

clique em Relatórios para ver a quantidade de giros feitas. 

 

- Atribuir: Atribui um número de giros para catraca. EX: caso você queira zerar 

o número de giros, você deve clicar em atribuir e ele irá abrir a seguinte tela: 

 

 



 

Coleta de dados 
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Atribua um novo valor ao contador de entradas e/ou saídas e clique no botão 

"Atribuir". 

 

Para funcionamento deste recurso, o firmware do Inner deve estar atualizado. 

 

3.6 Enviando Templates via Hamster 

 

Com a opção "Cadastrar Impressão Digital do Usuário" é possível armazenar ou 

enviar as digitais de um usuário e salvar no Gerenciador ou enviar direto para o 

Inner. 

 

Para fazer isso é necessário o uso de um leitor de digital portátil (Hamster) 

comercializado pela Topdata. Esse dispositivo é conectado ao computador 

(obrigatório porta USB) e faz a leitura da digital do usuário. Esse recurso é 

válido para os produtos com biometria.  

 

Importante: as digitais geradas para uma placa Light não podem ser numa 

placa 4.000 e vice-versa.  

Dentro do menu "Cadastro de Usuário", clique em  "Cadastrar Impressão 

Digital do Usuário": 

 

A tela a seguir será apresentada: 



 

Coleta de dados 
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Devem ser cadastradas duas digitais por usuário, sendo que o processo via 

Hamster captura duas amostras por dedo. 



 

Coleta de dados 
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Clique em "'Next", para iniciar o processo da captura da digital.  

 

No passo 1, selecione o dedo da mão esquerda, que tenha maior facilidade de 

captura da digital: 

 

 



 

Coleta de dados 
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No passo 2, após selecionar o dedo a ser cadastrado, o Hamster acenderá e o 

usuário deve posicionar o dedo para captura. São capturadas duas amostras do 

mesmo dedo. 

 

Remova o dedo e coloque o mesmo dedo: 

 

Pronto, o primeiro dedo está cadastrado.  Repita os passos 1 e 2 para o dedo da 

mão direita.  

 



 

Coleta de dados 
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Clique em "Next" para avançar: 

 

 

 

Pronto, sua digital está cadastrada e armazenada no banco de dados.  

 

 

 

Clique em "Finish" para finalizar o cadastro. 

 



 

Coleta de dados 
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Lembre-se: para um bom cadastro via Hamster, você deve levar em 

consideração: 

 O dedo deve cobrir a área de vidro, verifique o seu posicionamento. 

 O dedo deve ser pressionado de maneira relativamente firme e para 

baixo. 

 Não se deve pressionar o dedo excesso ou falta de força. 

 Não se deve escorregar o dedo. 

 Recomendamos que a digital não esteja seca (sem oleosidade), pois 

pode trazer problemas ao equipamento na leitura da mesma. 

 Verifique a posição correta do Hamster para capturar as digitais. 

 

 

 

O momento mais importante é o cadastro da impressão digital do usuário. Um 

mau cadastro pode levar o usuário a uma constante dificuldade em se 

identificar. Caso isso esteja ocorrendo recomenda-se recadastrar a impressão 

digital do usuário. 

 

Atenção: Não se esqueça de instalar os drivers do Hamster. 

 

3.7 Instalação dos Drivers do Hamster 

O modelo de Hamster compatível com esse pacote de drivers é o HFDU01/04 da 

Nitgen.  

 

- Executar o setup para iniciar a instalação. 
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- Escolher o modelo do equipamento na lista e em seguida clique em “Install”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coleta de dados 
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Rapidamente será exibida a tela de indicando início da instalação dos Drivers do 

Hamster. 

 

- Na primeira tela da instalação, clique em “Next”. 

 



 

Coleta de dados 
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Automaticamente terá início a instalação dos drivers. 

 

 

Clicar em “Instalar”: 



 

Coleta de dados 
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Conectar o Hamster a porta USB do computador. 



 

Coleta de dados 
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Aguarde até a detecção e instalação dos drivers do Hamster. 
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Recomenda-se marcar a opção “Device Diagnostic Tool” e efetuar testes com o 

Hamster independente dos softwares Topdata. 

 



 

Coleta de dados 
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Na nova tela exibida, clique em "Device Scan" e depois em "Init", para que o 

dispositivo seja reconhecido. Em seguida clique em "Capture" e posicione o 

dedo no leitor do equipamento, para que a digital seja capturada e exibida na 

tela. Realizada esta instalação com sucesso, o Hamster estará instalado e 

pronto para ser utilizado com o Gerenciador de Inners. 

 



 

Coleta de dados 
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3.8 Enviando Templates via leitor biométrico USB LC 

 

Atenção: Não é necessária a instalação manual dos drivers do leitor biométrico 

USB LC, por se tratar de um equipamento plug and play basta apenas conectá-

lo a uma porta USB. A instalação da DLL de comunicação do dispositivo 

biométrico USB LC é realizada pelo Gerenciador de Inners. 

 

Com a opção "Cadastrar Impressão Digital do Usuário" é possível armazenar ou 

enviar as digitais de um usuário e salvar no Gerenciador ou enviar direto para o 

Inner. 

 



 

Coleta de dados 
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Para fazer isso é necessário o uso de um leitor de digital portátil (USB LC) 

comercializado pela Topdata. Esse dispositivo é conectado ao computador 

(obrigatório porta USB) e faz a leitura da digital do usuário. Esse recurso é 

válido para os produtos com biometria LC.  

 

Dentro do menu "Cadastro de Usuário", clique em  "Cadastrar Impressão 

Digital do Usuário": 

 

A tela a seguir será apresentada: 



 

Coleta de dados 
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Informe o número do cartão e selecione os Inners que deseja armazenar ou 

enviar as digitais. Devem ser cadastradas duas digitais por usuário, sendo que o 

processo via leitor USB LC captura três amostras por dedo. 



 

Coleta de dados 
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Clique em “Cadastrar e armazenar” ou em “Cadastrar e enviar”, para iniciar o 

processo da captura da digital.  

 

Será apresentada mensagem orientando posicionar o dedo 1 no leitor USB LC, 

clique em “OK” e posicione o dedo da mão esquerda que tenha maior facilidade 

de captura da digital: 

 

 

Será apresentada mensagem em azul orientando a retirada do dedo 1 do leitor 

USB: 



 

Coleta de dados 
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Remova o dedo e coloque o mesmo dedo: 
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Este processo será repetido três vezes para a amostra da digital do primeiro 

dedo e no final uma mensagem orientando o posicionamento do dedo 2 no 

leitor USB LC será apresentada: 

 

 

 

Repita o processo de cadastro da primeira digital igualmente para o segundo 

dedo. No final será apresentada a seguinte mensagem de sucesso:  
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Clique em "OK" para finalizar o cadastro. 

 

Lembre-se: para um bom cadastro via leitor USB LC, você deve levar em 

consideração: 

 O dedo deve cobrir a área de vidro, verifique o seu posicionamento. 

 O dedo deve ser pressionado de maneira relativamente firme e para 

baixo. 

 Não se deve pressionar o dedo excesso ou falta de força. 

 Não se deve escorregar o dedo. 

 Recomendamos que a digital não esteja seca (sem oleosidade), pois 

pode trazer problemas ao equipamento na leitura da mesma. 

 Verifique a posição correta do leitor USB LC para capturar as digitais. 
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O momento mais importante é o cadastro da impressão digital do usuário. Um 

mau cadastro pode levar o usuário a uma constante dificuldade em se 

identificar. Caso isso esteja ocorrendo recomenda-se recadastrar a impressão 

digital do usuário. 

 

3.9 Configurações 

Através da opção "Configuração", define-se durante a comunicação se serão 

enviadas uma ou duas digitais para os equipamentos da linha Inner Acesso ou 

Catraca 3.  

 

Portanto, a opção "Configurações" é compatível apenas com: 

- Inner Acesso Bio (LFD) 

- Inner Acesso Bio (LC) 

- Catraca 3 Bio (LFD) 

- Catraca 3 Bio (LC) 

- Catraca 3 PNE Bio (LFD) 

- Catraca 3 PNE Bio (LC) 

- Catraca 3 Bio Urna (LFD) 

- Catraca 3 Bio Urna (LC) 

- Inner Acesso Bio (16 dígitos) 

- Catraca 3 Bio (16 dígitos) 

- Catraca 3 Bio Urna (16 dígitos) 

- Inner Acesso Bio 

- Inner Acesso Bio Light 

- Catraca 3 Bio 

- Catraca 3 Bio Light 

- Catraca 3 Bio Urna 

- Catraca 3 Bio Light Urna 

 

Observação: Este recurso está disponível apenas para equipamentos com 

firmware 5.16 ou superior, ou seja, equipamentos com outros firmwares 

diferentes não serão afetados pela opção "Configuração". 
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Ao selecionar a opção "Configuração", uma nova tela será exibida. 
 
 

 

Nesta tela, haverá duas opções referentes a "Quantidade de Templates" por 

usuário, sendo elas "1" ou "2" digitais. 

 

A tela de "Configuração" está relacionada diretamente no uso das seguintes 

funcionalidades: 

- Hamster. 

- Leitor USB LC. 

- Manutenção de templates. 
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Uso do Hamster 

 

Opção 1: Ao selecionar a opção "1" digital  ("Quantidade de Templates"), será 

enviado apenas a primeira digital cadastrada. 

 

Opção 2: Ao selecionar a opção "2" digitais ("Quantidade de Templates"), serão 

enviadas as duas digitais cadastradas. 

 

Uso do leitor biométrico USB LC 

 

Opção 1: Ao selecionar a opção "1" digital  ("Quantidade de Templates"), será 

enviado apenas a primeira digital cadastrada. 

 

Opção 2: Ao selecionar a opção "2" digitais ("Quantidade de Templates"), serão 

enviadas as duas digitais cadastradas. 

 

Manutenção de templates 

 

Opção 1: Ao selecionar a opção "1" digital ("Quantidade de Templates"), será 

enviado apenas a primeira digital cadastrada. 

 

Opção 2: Ao selecionar a opção "2" digitais ("Quantidade de Templates"), serão 

enviadas as duas digitais cadastradas. 
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4 Propriedades 

 

4.1 Configurando o Inner Acesso  

Clique duas vezes sobre o ícone do Inner Acesso que você deseja configurar ou 

selecione no menu Inners, "Propriedades", ou pressione a tecla F3. Será aberta 

uma janela com os dados configuráveis referentes ao Inner Acesso selecionado, 

esta pasta possui os seguintes tópicos: 

 

 Configuração geral do Inner 

 Mensagens do Inner 

 Mudança Automática 

 Funções 

 Sirene 

 Relógio do Inner 

 Lista para controle de acesso 

 Segurança 

 

Atenção: As principais diferenças do Inner Acesso para os demais produtos da 

linha são:  

 Lista de controle de acesso para 15.000 usuários, independente da 

quantidade de dígitos, válido para Inner Acesso e Catraca 3.  

 Configuração do Botão Externo para Liberação.  

 Funcionalidade de "mudança automática", semelhante a do Inner Net II. 
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4.2 Configurando o Inner Net II 

Clique duas vezes sobre o ícone do Inner que você deseja configurar ou 

selecione no menu Inners, "Propriedades", ou pressione a tecla F3. Será aberta 

uma janela com os dados configuráveis referentes ao Inner selecionado, esta 

pasta possui os seguintes tópicos: 

 

 Configuração geral do Inner 

 Mensagens do Inner 

 Mudança Automática 

 Funções 

 Sirene 

 Relógio do Inner 

 Lista para controle de acesso 

 Segurança 

 

Atenção: Um dos diferenciais do Inner Net II e Inner Plus II é a funcionalidade 

de "mudança automática". Por isso, quando o Inner for cadastrado como Inner 

Net II ou Inner Plus II e seja necessário utilizar o recurso de "mudança 

automática", será preciso configurar na aba "Configurações" na opção tipo de 

leitor como "ENTRADA E SAÍDA". 
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4.3 Configurando o Inner Net  

 

Clique duas vezes sobre o ícone do Inner que você deseja configurar ou 

selecione no menu Inners, "Propriedades", ou pressione a tecla F3. Será aberta 

uma janela com os dados configuráveis referentes ao Inner selecionado, esta 

pasta possui os seguintes tópicos:  

 

 Configuração geral do Inner 

 Mensagens do Inner 

 Funções 

 Sirene 

 Relógio do Inner 

 Lista para controle de acesso 

 Segurança 
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4.3.1 Leitor Proximidade 

 

Quando o Inner for cadastrado para utilizar leitor proximidade ou smart card, 

uma nova aba chamada "Proximidade" será criada. Nessa opção você irá 

selecionar qual o "Tipo" de marcação o Inner irá fazer sem que seja apertado o 

Teclado.  

 

Exemplo: a função default está cadastrada como "ENTRADA", quando o 

funcionário aproximar o cartão do leitor, o Inner entenderá como uma entrada, 

caso o funcionário queira marcar uma "SAÍDA" ele terá que apertar a tecla saída 

no teclado do equipamento e aproximar o cartão. 
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Manual de Instruções Gerenciador de Inner  – Rev 15                      22/03/2018                      PG - 47 - 

 

 

Para usar dois leitores Wiegand, deve-se habilitar o "leitor 2" e conectar o 

leitor. 

Conforme orientações da Topdata, pois possuem particularidades em sua 

conexão. 

 

4.4 Tipos de leitor 

 

Selecionando na opção "Leitores" você deve definir com que tipo de leitor o 

Inner está equipado, se é leitor de código de barras, leitor de cartão 

magnético, leitor proximidade ou smart card. Observe que esta seleção 

depende do equipamento e não é simplesmente uma questão de configuração. 

Um equipamento adquirido com leitor de código de barras não pode fazer a 

leitura de um cartão com tarja magnética, e vice-versa.  

Se o tipo for selecionado incorretamente o leitor não funcionará.  

 

Quando for selecionada a opção Padrão Topdata na inclusão do Inner, ele 

habilitará os seguintes tipos de leitor: 
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 Código de barras: Deve ser escolhido para leitor código de barras. Para 

cartões padrão 2 de 5 intercalado, podem ser utilizados de 4 até 16 

dígitos. Para cartões 3 de 9 recomenda-se no máximo 10 dígitos; 

 Magnético: Deve ser escolhido para leitor do tipo Magnético. 

  

Quando for selecionada a opção Padrão Livre na inclusão do Inner, ele 

habilitará os seguintes tipos de leitor: 

 

 
 

 Código de barras: Deve ser escolhido para leitor código de barras. Para 

cartões padrão 2 de 5 intercalado, podem ser utilizados de 4 até 16 

dígitos. Para cartões 3 de 9 recomenda-se no máximo 10 dígitos; 

 Magnético: Válido para leitor do tipo Magnético; 

 Código de barras serial: Opção não padrão. Deve ser escolhido para 

leitor código de barras Omnidirecional. Disponível apenas para linha 

Inner Acesso. Esse tipo de configuração exige características de hardware 

especiais. Consultar Suporte Técnico Topdata quanto aos modelos de 

leitores e demais informações necessárias para sua utilização. 

 

Quando for selecionada a opção Leitor Proximidade ou Smart Card, ele 

habilitará os tipos de leitor: 

 

 

 

 HID Abatrack II: Deve ser escolhido para leitores da marca HID Abatrack 

II. Lê cartões HID Abatrack II com 08 dígitos; 
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 Motorola Abatrack II: Deve ser escolhido para leitores da marca 

Motorola/Indala Abatrack II. Lê cartões Motorola/Indala Abatrack II com 

10 dígitos; 

 Wiegand: Deve ser escolhido para leitores Wiegand de qualquer marca 

que sejam homologados pela Topdata. Lê cartões Wiegand com 06 

dígitos; 

 Smart Card Serial: Opção descontinuada pela Topdata; 

 Acura Abatrack II: Deve ser escolhido para leitores TopProx ou Acura . 

Lê cartões TopProx ou Acura Abatrack II com 14 dígitos; 

 Wiegand (Facility Code): Deve ser escolhido para leitores Wiegand com 

Facility Code de qualquer marca que sejam homologados pela Topdata. 

Lê cartões Wiegand com Facility Code com 10 dígitos. Exemplo de 

Wiegand com FC: 

 

- Nº FC: 247 

- Separador: 0 

- Nº Wiegand: 22823 

- Nº Wiegand com FC: 247022823 

 

 Smart Card Abatrack II: Deve ser escolhido para leitores TopSmart ou 

Acura Smart Card. Lê cartões Smart Card  com 10 dígitos; 

 TopProx Abatrack II: Deve ser escolhido para leitores TopProx ou Acura 

. Lê cartões TopProx ou Acura  Abatrack II com 14 dígitos; 

 Wiegand (Facility Code) sem separador: Válido apenas para a linha 

Inner Acesso e Catraca 3 com firmware igual ou superior a 5.17. Deve 

ser escolhido para leitores Wiegand com Facility Code Sem Separador. 

Lê cartões Wiegand com Facility Code Sem Separador com 08 dígitos. O 

separador é o número “0” existente entre o “Facility Code” e o número 

“Wiegand” que deixa de ser utilizado ao escolher esta opção. Exemplo 

de Wiegand com FC sem o separador: 

 

- Nº FC: 247 

- Separador: 0 

- Nº Wiegand: 22823 
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Manual de Instruções Gerenciador de Inner  – Rev 15                      22/03/2018                      PG - 50 - 

- Nº Wiegand com FC: 247022823 

 

4.4.1 Função dos Leitores no Inner Acesso 

 

Leitor 1 

É o leitor interno do Inner Acesso. Nesta opção você determina de que forma o 

leitor interpretará as leituras de cartão, da seguinte forma: 

 

 

 

 Ausente: indica que o leitor 1 está desabilitado. 

 Somente entrada: todas as leituras de cartão serão consideradas como 

entrada.  

 Saída: todas as leituras de cartão serão consideradas como saída.  

 Entrada e Saída: o leitor interpreta a leitura do cartão baseado no 

evento selecionado no display: "Entrada" ou "Saída". A funcionalidade de 

mudança automática, existente na aba "Mensagens", depende da 

programação do leitor 1. Para utilizá-la é necessário obrigatoriamente 

estar como "Entrada e Saída".  
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A operação de leitura é acompanhada de mensagens no display que permitem 

ao usuário conferir o registro de entrada ou de saída. 

 

Leitor 2 

É um leitor opcional que pode ser colocado externamente ao Inner. Ele pode 

ser configurado da mesma forma que o leitor 1, porém somente com as opções 

"Somente Entrada" ou "Somente Saída", ou seja, o evento configurado no leitor 

2 é sempre "Fixo". 

 

 

 

As "Funções" funcionam somente quando utilizado o leitor 1. 
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4.4.2 Função dos Leitores no Inner Net II  

 

Leitor 1 

É o leitor interno do Inner. Nesta opção você determina de que forma o leitor 

interpretará as leituras de cartão, da seguinte forma: 

 

 

 

 Ausente: indica que o leitor 1 está desabilitado. 

 Somente entrada: todas as leituras de cartão serão consideradas como 

entrada.  

 Saída: todas as leituras de cartão serão consideradas como saída.  

 Entrada e Saída: o leitor interpreta a leitura do cartão baseado no 

evento selecionado no display: "Entrada" ou "Saída". A funcionalidade 

de mudança automática, existente na aba "Mensagens", depende da 

programação do leitor 1. Para utilizá-la é necessário obrigatoriamente 

estar como "Entrada e Saída".  
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A operação de leitura é acompanhada de mensagens no display que permitem 

ao usuário conferir o registro de entrada ou de saída. 

 

Leitor 2 

É um leitor opcional que pode ser colocado externamente ao Inner. Ele pode 

ser configurado da mesma forma que o leitor 1, porém somente com as opções 

"Somente Entrada" ou "Somente Saída", ou seja, o evento configurado no leitor 

2 é sempre "Fixo". 

 

 

 

As "Funções" funcionam somente quando utilizado o leitor 1. 
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4.4.3 Função dos Leitores no Inner Net  

 

Leitor 1 

É o leitor interno do Inner. Nesta opção você determina de que forma o leitor 

interpretará as leituras de cartão, da seguinte forma: 

 

 

 

 Ausente: Indica que o leitor 1 está desabilitado. 

 Somente entrada: Todas as leituras de cartão serão consideradas como 

entrada, independente do sentido da passagem do cartão.  

 Saída: Todas as leituras de cartão serão consideradas como saída, 

independente do sentido da passagem do cartão.  

 Entrada e Saída: O leitor interpreta a leitura do cartão num sentido 

como entrada e no outro como saída. Válido para os leitores código de 

barras e magnético.  

 Entrada e Saída invertido: Idem anterior, porém no sentido invertido. 

 

Veja na tabela abaixo de que forma muda o sentido de entrada e saída do Inner 

quando configurado com uma das duas últimas opções da tabela acima. 



 

Coleta de dados 
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A operação de leitura é acompanhada de mensagens no display que permitem 

ao usuário conferir o registro de entrada ou de saída. 

 

Leitor 2 

É um leitor opcional que pode ser colocado externamente ao Inner. Ele pode 

ser configurado da mesma forma que o leitor 1. 

 

As funções funcionam somente para o leitor. 

 

4.5 Acionamentos no Inner Acesso 

 

Os acionamentos na linha Inner Acesso permitem controlar de forma 

configurável dispositivos externos, como uma catraca, uma sirene ou um sinal 

luminoso, botão externo de liberação. 

 

Na opção "Acionamentos" você deve definir que tipo de dispositivo será 

controlado, por quanto tempo deverá ser acionado, e em qual acionamento 

estará conectado. 
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Atenção: se os dois acionamentos estiverem desabilitados, o “Botão Externo 

de Liberação” não está disponível para uso.  

 

Esta funcionalidade somente é válida para coletores da linha Inner Acesso. 

Outro detalhe é que somente está disponível se algum dos dois acionamentos 

estiverem configurados como:  

 Aciona para entrada e saída; 

 Aciona entrada; 

 Aciona saída; 

Se os acionamentos estiverem desabilitados ou configurados como “Revista” ou 

“Sirene”, não habilitam o “Botão Externo de Liberação”.  
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O “Botão Externo de Liberação” pode ser configurado como:  

Contato Aberto: Opção padrão do software. Utilizado quando o tipo do botão 

externo conectado ao Inner Acesso for do tipo “Normalmente Aberto”. 

 

Contato Fechado: Utilizado quando o tipo do botão externo conectado ao Inner 

Acesso for do tipo “Normalmente Fechado”.  

 

No Inner Acesso existem dois acionamentos. O acionamento 1 faz parte da 

configuração básica e o acionamento 2 é opcional.  

 

Se utilizado com catracas, o relé 1 é usado sempre para controlar o giro da 

catraca. 
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É definido no firmware do Inner Acesso. O relé 2 é usado para urna.  

 

Para configurar os acionamentos selecione o tipo de dispositivo a ser controlado 

Entre as seguintes opções: 

 

Coletores 

 

Acionamento 1 

Ausente / Desabilitado: o acionamento não é utilizado.  

Aciona para entrada e saída: o acionamento liberará o acesso, sempre que 

algum usuário com permissão efetuar um registro de entrada ou saída. O tempo 

do acionamento é definido em segundos.  

Aciona para entrada: o acionamento liberará o acesso, sempre que algum 

usuário com permissão efetuar um registro de entrada. O tempo do 

acionamento é definido em segundos. 

Aciona para saída: o acionamento liberará o acesso, sempre que algum usuário 

com permissão efetuar um registro de saída. O tempo do acionamento é 

definido em segundos. 

Sirene: O Inner acionará a sirene nos dias e horas programados na aba "Sirene". 

Como a tabela de "Sirene" é única, na linha Inner, recomenda-se o uso de 

apenas uma sirene. O tempo do acionamento é definido em segundos.  
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Revista: Quando um usuário for selecionado para a revista, o acionamento 

ativará o dispositivo que esteja conectado a este relé, que pode ser um sinal 

luminoso ou sinal sonoro.  

 

 

Acionamento 2 

Ausente / Desabilitado: o acionamento não é utilizado 

Aciona para entrada e saída: o acionamento liberará o acesso, sempre que 

algum usuário com permissão efetuar um registro de entrada ou saída. O tempo 

do acionamento é definido em segundos.  

Aciona para entrada: o acionamento liberará o acesso, sempre que algum 

usuário com permissão efetuar um registro de entrada. O tempo do 

acionamento é definido em segundos. 

Aciona para saída: o acionamento liberará o acesso, sempre que algum usuário 

com permissão efetuar um registro de saída. O tempo do acionamento é 

definido em segundos. 

Sirene: O Inner acionará a sirene nos dias e horas programados na aba "Sirene". 

Como a tabela de "Sirene" é única, na linha Inner, recomenda-se o uso de 

apenas uma sirene. 

O tempo do acionamento é definido em segundos.  

Revista: Quando um usuário for selecionado para a revista, o acionamento 

ativará o dispositivo que esteja conectado a este relé, que pode ser um sinal 

luminoso ou sinal sonoro. 

 

Catracas 
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Acionamento 1 

Ausente / Desabilitado: o acionamento não é utilizado 

Libera o giro para entrada e saída: Aplicada para catracas que desejam fazer 

um controle de fluxo bidirecional. Libera a catraca nos dois sentidos, ou seja, 

tanto para entrada como para saída, sempre que algum usuário com permissão 

efetuar um registro de entrada ou saída. No caso das catracas com leitor código 

de barras ou magnético, o usuário para obter acesso no sentido desejado, deve 

efetuar a passagem do cartão no sentido que corresponda ao sentido que se 

deseje que a catraca fique com o braço liberado. Se passar o cartão no sentido 

de entrada, o acionamento libera para entrada. Se passar o cartão no sentido 

de saída, o acionamento libera para saída. O tempo do acionamento é definido 

em segundos.  

Libera o giro para entrada: Aplicada para catracas que desejam fazer um 

controle de fluxo unidirecional: somente entrada. Libera a catraca somente no 

sentido de entrada, ou seja, o acionamento da catraca liberará o acesso 

somente quando um usuário com permissão efetuar um registro de entrada. O 

tempo do acionamento é definido em segundos. 
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Libera o giro para saída: Aplicada para catracas que desejam fazer um 

controle de fluxo unidirecional: somente saída. Libera a catraca somente no 

sentido de saída, ou seja, o acionamento da catraca liberará o acesso somente 

quando um usuário com permissão efetuar um registro de saída. O tempo do 

acionamento é definido em segundos.  

Sirene: O Inner acionará a sirene nos dias e horas programados na aba "Sirene". 

Como a tabela de "Sirene" é única, na linha Inner, recomenda-se o uso de 

apenas uma sirene. O tempo do acionamento é definido em segundos.  

Revista: Quando um usuário for selecionado para a revista, o acionamento 

ativará o dispositivo que esteja conectado a este relé, que pode ser um sinal 

luminoso ou sinal sonoro.  

Catraca com saída liberada: Configura a catraca para ficar com a saída 

liberada, não sendo necessária a passagem do cartão nesta direção. O controle 

de fluxo no sentido da entrada continua sendo somente permitido para usuários 

com permissão de acesso e que efetuarem um registro de entrada. 

Catraca com entrada liberada: Configura a catraca para ficar com a entrada 

liberada, não sendo necessária a passagem do cartão nesta direção. O controle 

de fluxo no sentido da saída continua sendo somente permitido para usuários 

com permissão de acesso e que efetuarem um registro de saída. 

Catraca liberada em ambos os sentidos: deixa a catraca com o giro livre para 

os dois sentidos (entrada e saída).  

Catraca liberada em ambos os sentidos e bilhete gerado de acordo com o 

giro da catraca: Aplicada para catracas que desejam fazer um controle de 

fluxo bidirecional. Libera a catraca nos dois sentidos, ou seja, tanto para 

entrada como para saída, sempre que algum usuário com permissão efetuar um 

registro de entrada ou saída. Nessa configuração, independente do sentido da 

passagem do cartão. Se passar o cartão no sentido de entrada, o acionamento 

libera para entrada e para saída. Se passar o cartão no sentido de saída, o 

acionamento libera para saída e entrada. O tempo do acionamento é definido 

em segundos. 

 

Acionamento 2:  

Ausente / Desabilitado: o acionamento não é utilizado 
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Libera o giro para entrada e saída: Aplicada para catracas que desejam fazer 

um controle de fluxo bidirecional. Libera a catraca nos dois sentidos, ou seja, 

tanto para entrada como para saída, sempre que algum usuário com permissão 

efetuar um registro de entrada ou saída. No caso das catracas com leitor código 

de barras ou magnético, o usuário para obter acesso no sentido desejado, deve 

efetuar a passagem do cartão no sentido que corresponda ao sentido que se 

deseje que a catraca fique com o braço liberado. Se passar o cartão no sentido 

de entrada, o acionamento libera para entrada. Se passar o cartão no sentido 

de saída, o acionamento libera para saída. O tempo do acionamento é definido 

em segundos. 

Libera o giro para entrada: Aplicada para catracas que desejam fazer um 

controle de fluxo unidirecional: somente entrada. Libera a catraca somente no 

sentido de entrada, ou seja, o acionamento da catraca liberará o acesso 

somente quando um usuário com permissão efetuar um registro de entrada. O 

tempo do acionamento é definido em segundos. 

Libera o giro para saída: Aplicada para catracas que desejam fazer um 

controle de fluxo unidirecional: somente saída. Libera a catraca somente no 

sentido de saída, ou seja, o acionamento da catraca liberará o acesso somente 

quando um usuário com permissão efetuar um registro de saída. O tempo do 

acionamento é definido em segundos. 

Sirene: O Inner acionará a sirene nos dias e horas programados na aba "Sirene". 

Como a tabela de "Sirene" é única, na linha Inner, recomenda-se o uso de 

apenas uma sirene. O tempo do acionamento é definido em segundos. 

Revista: Quando um usuário for selecionado para a revista, o acionamento 

ativará o dispositivo que esteja conectado a este relé, que pode ser um sinal 

luminoso ou sinal sonoro. 

Catraca com saída liberada: Configura a catraca para ficar com a saída 

liberada, não sendo necessária a passagem do cartão nesta direção. O controle 

de fluxo no sentido da entrada continua sendo somente permitido para usuários 

com permissão de acesso e que efetuarem um registro de entrada. 

Catraca com entrada liberada: Configura a catraca para ficar com a entrada 

liberada, não sendo necessária a passagem do cartão nesta direção. O controle 

de fluxo no sentido da saída continua sendo somente permitido para usuários 

com permissão de acesso e que efetuarem um registro de saída. 
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Catraca liberada em ambos os sentidos: deixa a catraca com o giro livre para 

os dois sentidos (entrada e saída).  

Catraca liberada em ambos os sentidos e bilhete gerado de acordo com o 

giro da catraca: Aplicada para catracas que desejam fazer um controle de 

fluxo bidirecional. Libera a catraca nos dois sentidos, ou seja, tanto para 

entrada como para saída, sempre que algum usuário com permissão efetuar um 

registro de entrada ou saída. Nessa configuração, independe o sentido da 

passagem do cartão. Se passar o cartão no sentido de entrada, o acionamento 

libera para entrada e para saída. Se passar o cartão no sentido de saída, o 

acionamento libera para saída e entrada. O tempo do acionamento é definido 

em segundos. 

No campo “Tempo em segundos” você deverá colocar o tempo pelo qual o 

dispositivo deverá ser acionado. Por exemplo: No caso de sirene, por quanto 

tempo ela deverá tocar. No caso de catraca, o tempo necessário para que o 

usuário passe pela catraca. 

 

4.6 Acionamentos na linha Inner Net II e Inner Net 

 

Os acionamentos na linha Inner permitem controlar de forma programável 

dispositivos externos, como uma catraca, uma sirene ou um sinal luminoso. 

Na opção "Acionamentos" você deve definir que tipo de dispositivo será 

controlado, por quanto tempo deverá ser acionado, e em qual acionamento 

estará conectado. 

No Inner existem dois acionamentos. O acionamento 1 faz parte da 

configuração básica e o acionamento 2 é opcional.  

Se utilizado com catracas, o relé 1 é usado sempre para controlar o giro da 

catraca. 

É definido no firmware do equipamento. O relé 2 é usado para urna.  

Para configurar os acionamentos selecione o tipo de dispositivo a ser controlado 

Entre as seguintes opções: 

Coletores: 
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Acionamento 1 

Ausente / Desabilitado: o acionamento não é utilizado.  

Aciona para entrada e saída: o acionamento liberará o acesso, sempre que 

algum usuário com permissão efetuar um registro de entrada ou saída. O tempo 

do acionamento é definido em segundos.  

Aciona para entrada: o acionamento liberará o acesso, sempre que algum 

usuário com permissão efetuar um registro de entrada. O tempo do 

acionamento é definido em segundos. 

Aciona para saída: o acionamento liberará o acesso, sempre que algum usuário 

com permissão efetuar um registro de saída. O tempo do acionamento é 

definido em segundos. 

Sirene: O Inner acionará a sirene nos dias e horas programados na aba "Sirene". 

Como a tabela de "Sirene" é única, na linha Inner, recomenda-se o uso de 

apenas uma sirene. O tempo do acionamento é definido em segundos.  

Revista: Quando um usuário for selecionado para a revista, o acionamento 

ativará o dispositivo que esteja conectado a este relé, que pode ser um sinal 

luminoso ou sinal sonoro.  

 

Acionamento 2 

Ausente / Desabilitado: o acionamento não é utilizado 
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Aciona para entrada e saída: o acionamento liberará o acesso, sempre que 

algum usuário com permissão efetuar um registro de entrada ou saída. O tempo 

do acionamento é definido em segundos.  

Aciona para entrada: o acionamento liberará o acesso, sempre que algum 

usuário com permissão efetuar um registro de entrada. O tempo do 

acionamento é definido em segundos. 

Aciona para saída: o acionamento liberará o acesso, sempre que algum usuário 

com permissão efetuar um registro de saída. O tempo do acionamento é 

definido em segundos. 

Sirene: O Inner acionará a sirene nos dias e horas programados na aba "Sirene". 

Como a tabela de "Sirene" é única, na linha Inner, recomenda-se o uso de 

apenas uma sirene. 

O tempo do acionamento é definido em segundos.  

Revista: Quando um usuário for selecionado para a revista, o acionamento 

ativará o dispositivo que esteja conectado a este relé, que pode ser um sinal 

luminoso ou sinal sonoro. 
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Catracas 

 

Rele 1 

Ausente / Desabilitado: o acionamento não é utilizado 

Libera o giro para entrada e saída: Aplicada para catracas que desejam fazer 

um controle de fluxo bidirecional. Libera a catraca nos dois sentidos, ou seja, 

tanto para entrada como para saída, sempre que algum usuário com permissão 

efetuar um registro de entrada ou saída. No caso das catracas com leitor código 

de barras ou magnético, o usuário para obter acesso no sentido desejado, deve 

efetuar a passagem do cartão no sentido que corresponda ao sentido que se 

deseje que a catraca fique com o braço liberado. Se passar o cartão no sentido 

de entrada, o acionamento libera para entrada. Se passar o cartão no sentido 

de saída, o acionamento libera para saída. O tempo do acionamento é definido 

em segundos.  

Libera o giro para entrada: Aplicada para catracas que desejam fazer um 

controle de fluxo unidirecional: somente entrada. Libera a catraca somente no 

sentido de entrada, ou seja, o acionamento da catraca liberará o acesso 

somente quando um usuário com permissão efetuar um registro de entrada. O 

tempo do acionamento é definido em segundos. 

 

Libera o giro para saída: Aplicada para catracas que desejam fazer um 

controle de fluxo unidirecional: somente saída. Libera a catraca somente no 

sentido de saída, ou seja, o acionamento da catraca liberará o acesso somente 
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quando um usuário com permissão efetuar um registro de saída. O tempo do 

acionamento é definido em segundos.  

Sirene: O Inner acionará a sirene nos dias e horas programados na aba "Sirene". 

Como a tabela de "Sirene" é única, na linha Inner, recomenda-se o uso de 

apenas uma sirene. O tempo do acionamento é definido em segundos.  

Revista: Quando um usuário for selecionado para a revista, o acionamento 

ativará o dispositivo que esteja conectado a este relé, que pode ser um sinal 

luminoso ou sinal sonoro.  

Catraca com saída liberada: Configura a catraca para ficar com a saída 

liberada, não sendo necessária a passagem do cartão nesta direção. O controle 

de fluxo no sentido da entrada continua sendo somente permitido para usuários 

com permissão de acesso e que efetuarem um registro de entrada. 

Catraca com entrada liberada: Configura a catraca para ficar com a entrada 

liberada, não sendo necessária a passagem do cartão nesta direção. O controle 

de fluxo no sentido da saída continua sendo somente permitido para usuários 

com permissão de acesso e que efetuarem um registro de saída. 

Catraca liberada em ambos os sentidos: deixa a catraca com o giro livre para 

os dois sentidos (entrada e saída).  

Catraca liberada em ambos os sentidos e bilhete gerado de acordo com o 

giro da catraca: Aplicada para catracas que desejam fazer um controle de 

fluxo bidirecional. Libera a catraca nos dois sentidos, ou seja, tanto para 

entrada como para saída, sempre que algum usuário com permissão efetuar um 

registro de entrada ou saída. Nessa configuração, independe o sentido da 

passagem do cartão. Se passar o cartão no sentido de entrada, o acionamento 

libera para entrada e para saída. Se passar o cartão no sentido de saída, o 

acionamento libera para saída e entrada. O tempo do acionamento é definido 

em segundos. 

 

Relé 2:  

Ausente / Desabilitado: o acionamento não é utilizado 

Libera o giro para entrada e saída: Aplicada para catracas que desejam fazer 

um controle de fluxo bidirecional. Libera a catraca nos dois sentidos, ou seja, 

tanto para entrada como para saída, sempre que algum usuário com permissão 

efetuar um registro de entrada ou saída. No caso das catracas com leitor código 
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de barras ou magnético, o usuário para obter acesso no sentido desejado, deve 

efetuar a passagem do cartão no sentido que corresponda ao sentido que se 

deseje que a catraca fique com o braço liberado. Se passar o cartão no sentido 

de entrada, o acionamento libera para entrada. Se passar o cartão no sentido 

de saída, o acionamento libera para saída. O tempo do acionamento é definido 

em segundos. 

Libera o giro para entrada: Aplicada para catracas que desejam fazer um 

controle de fluxo unidirecional: somente entrada. Libera a catraca somente no 

sentido de entrada, ou seja, o acionamento da catraca liberará o acesso 

somente quando um usuário com permissão efetuar um registro de entrada. O 

tempo do acionamento é definido em segundos. 

Libera o giro para saída: Aplicada para catracas que desejam fazer um 

controle de fluxo unidirecional: somente saída. Libera a catraca somente no 

sentido de saída, ou seja, o acionamento da catraca liberará o acesso somente 

quando um usuário com permissão efetuar um registro de saída. O tempo do 

acionamento é definido em segundos. 

Sirene: O Inner acionará a sirene nos dias e horas programados na aba "Sirene". 

Como a tabela de "Sirene" é única, na linha Inner, recomenda-se o uso de 

apenas uma sirene. O tempo do acionamento é definido em segundos. 

Revista: Quando um usuário for selecionado para a revista, o acionamento 

ativará o dispositivo que esteja conectado a este relé, que pode ser um sinal 

luminoso ou sinal sonoro. 

Catraca com saída liberada: Configura a catraca para ficar com a saída 

liberada, não sendo necessária a passagem do cartão nesta direção. O controle 

de fluxo no sentido da entrada continua sendo somente permitido para usuários 

com permissão de acesso e que efetuarem um registro de entrada. 

Catraca com entrada liberada: Configura a catraca para ficar com a entrada 

liberada, não sendo necessária a passagem do cartão nesta direção. O controle 

de fluxo no sentido da saída continua sendo somente permitido para usuários 

com permissão de acesso e que efetuarem um registro de saída. 

Catraca liberada em ambos os sentidos: deixa a catraca com o giro livre para 

os dois sentidos (entrada e saída).  

Catraca liberada em ambos os sentidos e bilhete gerado de acordo com o 

giro da catraca: Aplicada para catracas que desejam fazer um controle de 
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fluxo bidirecional. Libera a catraca nos dois sentidos, ou seja, tanto para 

entrada como para saída, sempre que algum usuário com permissão efetuar um 

registro de entrada ou saída. Nessa configuração, independe o sentido da 

passagem do cartão. Se passar o cartão no sentido de entrada, o acionamento 

libera para entrada e para saída. Se passar o cartão no sentido de saída, o 

acionamento libera para saída e entrada. O tempo do acionamento é definido 

em segundos. 

No campo 'Tempo em segundos' você deverá colocar o tempo pelo qual o 

dispositivo deverá ser acionado. Por exemplo: No caso de sirene, por quanto 

tempo ela deverá tocar. No caso de catraca, o tempo necessário para que o 

usuário passe pela catraca. 

4.6.1 Sirene 

 Quando é selecionada a opção Sirene, uma abre uma aba chamada Sirene. 

 

Nessa opção pode ser feito o cadastro de até 100 horários de sirene  podendo 

escolher qual o dia da semana ela pode ser acionada.  

 

Observação: Placas Inner antigas, ainda anteriores à placa Inner Plus e Inner 

Net, foram produzidas pela Topdata até o ano de 1999. Elas podem ser 

diferenciadas da PCI Inner Plus ou Net  por terem somente um relé para 

acionamento externo, enquanto a placa Inner Plus possui dois relés. Outra 

diferença é a memória utilizada na placa que armazena 50 horários para 

controle de acesso e 50 para sirene, enquanto que a placa Inner Plus ou Inner 

Net são 100 horários .  Para o Inner Acesso e Catraca 3, são sempre 100 horários 

de sirene e 100 horários para controle de acesso. 

 

Quando terminar a alteração selecione 'Enviar' para transmitir os novos horários 

para o Inner. 

 

Para configurar o Inner para controlar a sirene, e para determinar o tempo de 

duração do toque selecione a pasta 'Configuração - Acionamentos'.  
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4.6.2 Teclado 

Durante a operação do Inner, o teclado pode ser utilizado para o registro de 

entrada e/ou saída dos usuários, para a digitação da senha do cartão (Padrão 

Topdata) ou para a seleção das funções. 

 

Na opção ‘Utilizar Teclado’ você selecionar apenas se deseja utilizar o teclado. 

 

Escolha entre as opções: 

 

 

Se você escolher a primeira opção o usuário poderá digitar o número da sua 

matrícula e selecionar através das teclas ENTRADA ou SAÍDA se deseja registrar 
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uma entrada ou uma saída. O display mostrará mensagens para orientar o 

usuário nessa operação. 

 

Normalmente, em aplicações onde são utilizados cartões, é escolhida a segunda 

opção, ou seja, o teclado fica desabilitado para o registro de entradas e saídas 

dos usuários. 

 

Quando o teclado está desabilitado e um usuário esquece o seu cartão, uma 

pessoa encarregada pode utilizar o cartão Master para que o teclado seja 

liberado temporariamente para o registro deste usuário. 

 

O cartão Master, é um cartão gerado com o número de matrícula 00000 que 

deve ficar aos cuidados de uma pessoa responsável. Passando este cartão no 

Inner podem-se ler os dados contidos em outros cartões para simples 

conferência ou para verificação da senha.  Esse número do cartão Master pode 

ser alterado. 

 

 

Nesse cadastro você tem a opção de colocar ‘Teclado ecoa asterisco’, essa 

opção funciona para outros usuários não identificarem a matrícula de outro 

funcionário, sendo assim, quando a pessoa digitar a matrícula pelo teclado, ele 

mostrará no display apenas asteriscos e não o número da matrícula, sendo isso 

uma opção de Segurança. 

 

 

 

4.7 Mensagens 

4.7.1 Inner Acesso 

 

Mensagem de Entrada 
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A mensagem de "Entrada" permite a configuração da mensagem para a 

apresentação e resposta utilizada neste evento.  

 

A mensagem de apresentação corresponde à mensagem que fica fixa no display, 

enquanto não houver nenhuma marcação. Se ocorrer uma marcação, é exibida 

a mensagem de resposta por 2 segundos, retornando para a mensagem de 

apresentação. Para alterar a mensagem padrão selecione na aba "Mensagens" e 

em seguida "Entrada". Para altera-la clique com o mouse em cima da 

mensagem e insira o texto desejado. Você pode optar por mostrar o relógio na 

primeira linha ou então utilizar as duas linhas para a mensagem. 

 

Após a alteração selecione "Enviar" para transmitir a configuração para o Inner. 

 

Mensagem de Saída 

A mensagem de "Saída" permite a configuração da mensagem para a 

apresentação e resposta utilizada neste evento.  
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 A mensagem de apresentação corresponde à mensagem que fica fixa no 

display, enquanto não houver nenhuma marcação. Se ocorrer uma marcação, é 

exibida a mensagem de resposta por 2 segundos, retornando para a mensagem 

de apresentação. 

 

Para alterar a mensagem padrão selecione a aba "Mensagens" e em seguida a 

pasta "Saída". A mensagem atualmente cadastrada será mostrada em um 

desenho do display. Para alterá-la clique com o mouse em cima da mensagem e 

insira o texto desejado. Você pode optar por mostrar o relógio na primeira 

linha ou então utilizar as duas linhas para a mensagem. 

 

Após a alteração selecione 'Enviar' para transmitir a configuração para o Inner. 

 

Mudança Automática 

O Inner Acesso possui um recurso que permite escolher o tipo de evento, por 

exemplo, “Entrada” ou “Saída” através das teclas de seta do teclado ou 

mudando automaticamente por horário, recurso este descrito neste tópico. 
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Caso deseje que a mudança dos eventos ocorra automaticamente por horário, 

existem seis opções para esta mudança: três horários para "Entrada" e três para 

"Saída". 

 

 

Na mudança automática, ainda é possível “Bloquear teclas de setas”, que faz 

com que não seja possível alterar os eventos via teclado.   

Caso essa opção não esteja selecionada o usuário poderá escolher o tipo de 

evento mesmo se a mudança automática estiver configurada. 

O recurso de seleção dos eventos através das setas do teclado ou através da 

mudança automática são características off-line, e para sua utilização através 

do software é necessário que a função do leitor 1, esteja como configurada 
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como “Entrada e Saída”, representando justamente a alternância ocorrida 

através da mudança automática. 

 

4.7.2 Inner Net II  

Mensagem de Entrada 

A mensagem de "Entrada" permite a configuração da mensagem para a 

apresentação e resposta utilizada neste evento.  

A mensagem de apresentação corresponde à mensagem que fica fixa no display, 

enquanto não houver nenhuma marcação. Se ocorrer uma marcação, é exibida 

a mensagem de resposta por 2 segundos, retornando para a mensagem de 

apresentação. Para alterar a mensagem padrão selecione na aba "Mensagens" e 

em seguida "Entrada". Para altera-la clique com o mouse em cima da 

mensagem e insira o texto desejado. Você pode optar por mostrar o relógio na 

primeira linha ou então utilizar as duas linhas para a mensagem. 
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Após a alteração selecione "Enviar" para transmitir a configuração para o Inner. 

 

Mensagem de Saída 

A mensagem de "Saída" permite a configuração da mensagem para a 

apresentação e resposta utilizada neste evento.  

 

 A mensagem de apresentação corresponde à mensagem que fica fixa no 

display, enquanto não houver nenhuma marcação. Se ocorrer uma marcação, é 

exibida a mensagem de resposta por 2 segundos, retornando para a mensagem 

de apresentação. 
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Para alterar a mensagem padrão selecione a aba "Mensagens" e em seguida a 

pasta "Saída". A mensagem atualmente cadastrada será mostrada em um 

desenho do display. Para alterá-la clique com o mouse em cima da mensagem e 

insira o texto desejado. Você pode optar por mostrar o relógio na primeira 

linha ou então utilizar as duas linhas para a mensagem. 

 

Após a alteração selecione 'Enviar' para transmitir a configuração para o Inner. 

 

Mudança Automática 

Os produtos Net II e Plus II possuem um recurso que permite escolher o tipo de 

evento, por exemplo, “Entrada” ou “Saída” através das teclas de seta do 

teclado ou mudando automaticamente por horário, recurso este descrito neste 

tópico. 
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Caso deseje que a mudança dos eventos ocorra automaticamente por horário, 

existem seis opções para esta mudança: três horários para "Entrada" e três para 

"Saída". 

 

 

Na mudança automática, ainda é possível “Bloquear teclas de setas”, que faz 

com que não seja possível alterar os eventos via teclado.   

Caso essa opção não esteja selecionada o usuário poderá escolher o tipo de 

evento mesmo se a mudança automática estiver configurada. 

 

O recurso de seleção dos eventos através das setas do teclado ou através da 

mudança automática são características off-line, e para sua utilização através 

do software é necessário que a função do leitor 1, esteja como configurada 

como “Entrada e Saída”, representando justamente a alternância ocorrida 

através da mudança automática. 
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4.7.3 Inner Net  

 

Mensagem de Padrão 

É a mensagem que o Inner exibe quando está em repouso.  Na configuração original 

o Inner mostra o relógio na primeira linha e na segunda linha mostra a mensagem 

'Passe o cartão'.   

 

Para alterar a mensagem padrão selecione a pasta 'Mensagens' e em seguida a pasta 

'Padrão'. A mensagem atualmente cadastrada será mostrada em um desenho do 

display. 

Para altera-la clique com o mouse em cima da mensagem e insira o texto desejado. 

Você pode optar por mostrar o relógio na primeira linha ou então utilizar as duas 

linhas para a mensagem. 

 

Após a alteração selecione 'Enviar' para transmitir a configuração para o Inner. 
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Mensagem de Entrada 

É a mensagem de resposta que o Inner exibe quando registra uma entrada. 

Na configuração original o Inner mostra o relógio na primeira linha e na segunda linha 

mostra a mensagem 'Entrada Ok'. 

 

 

Para alterar a mensagem padrão selecione a pasta 'Mensagens' e em seguida a pasta 

'Entrada'. A mensagem atualmente cadastrada será mostrada em um desenho do 

display. Para alterá-la clique com o mouse em cima da mensagem e insira o texto 

desejado. Você pode optar por mostrar o relógio na primeira linha ou então utilizar 

as duas linhas para a mensagem. 

 

Após a alteração selecione 'Enviar' para transmitir a configuração para o Inner. 

 

Mensagem de Saída 

É a mensagem de resposta que o Inner exibe quando registra uma saída. 

Na configuração original o Inner mostra o relógio na primeira linha e na segunda linha 

mostra a mensagem 'Saída OK'. 

 

 

 

Para alterar a mensagem padrão selecione a pasta 'Mensagens' e em seguida a pasta 

'Saída'. A mensagem atualmente cadastrada será mostrada em um desenho do 

display. Para alterá-la clique com o mouse em cima da mensagem e insira o texto 

desejado. Você pode optar por mostrar o relógio na primeira linha ou então utilizar 

as duas linhas para a mensagem. 

 

Após a alteração selecione 'Enviar' para transmitir a configuração para o Inner. 

 



 

Coleta de dados 

 

 

 

Manual de Instruções Gerenciador de Inner  – Rev 15                      22/03/2018                      PG - 81 - 

4.8 Funções 

O Inner permite que sejam cadastradas até 10 funções especiais. Para habilitar 

uma função selecione a pasta 'Mensagens' e em seguida a pasta da função que 

deseja habilitar. Clique na caixa indicada para ativar a função e insira no 

desenho do display o texto que você deseja que apareça no display do Inner 

quando a função for selecionada. 

 

Função desabilitada 

 

 

Para habilitar a função clique na caixa 'Função habilitada' 

Exemplo para uma função habilitada 
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Após habilitar a função é possíveis mais três opções: 

 Aciona Relé 1 

 Aciona Relé 2 

 Consulta a Lista 

 

Após a alteração selecione 'Enviar' para transmitir a configuração para o Inner. 

 

Para ter acesso às funções no Inner 

Para ter acesso a função no Inner tecle "F" ou "FUNÇÃO" (dependendo do 

modelo escolhido) + o número da função desejada, e então passe o cartão ou 

digite a matrícula. 

 

Para gravar os bilhetes das funções em diferentes arquivos 

O Gerenciador de Inners permite que você direcione um tipo de função para um 

arquivo e outro tipo para outro arquivo. Isto torna o Inner bastante versátil, 

podendo o mesmo equipamento ser utilizado para diferentes fins. Consulte a 

seção arquivos de bilhetes para obter maiores informações sobre esta 

configuração. 

 

Importante: O software de tratamento das informações geradas pelo Inner 

deverá estar preparado para receber o registro das funções utilizadas. 

 

4.9 Relógio 

 

Para transmitir o relógio para o Inner selecione a pasta 'Relógio'. Será 

apresentada a data e a hora atual seu computador (e não a data e a hora atual 

do Inner). Selecione 'Enviar' para transmitir o relógio para o Inner. 
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4.9.1 Horário de verão 

Para transmitir a configuração de Horário de Verão para o Inner selecione a 

pasta 'Relógio'. Será exibida a tela a seguir: 

 

 

Selecione o início e o fim do Horário de verão, e clique no botão Enviar. 
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4.10 Padrões do cartão 

4.10.1 Padrão Topdata 

Essas opções serão habilitadas somente quando no cadastro de Inner for 

cadastrado como Padrão Topdata. 

 

 

 

 

Código da empresa 

O código da empresa é formado por três dígitos que são impressos no código de 

barras do cartão juntamente com as outras informações do usuário. O Inner só 

aceitará cartões que contenham este código gravado, evitando assim que 

cartões de uma empresa sejam utilizados em outra. 
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Observação: para facilitar a emissão do código de barras sugerimos que o 

código da empresa seja gerado com base no seu CGC. Os dígitos a serem 

cadastrado neste caso são os indicados abaixo pelas letras ABC. 

 

Padrão do CGC: xx.xxx.xAB/xxxx-xC 

Número do CGC: 72.041.049/0001-01 

Código da empresa: 491 

 

Senha 

A senha é um conjunto de 4 dígitos que é impresso no código de barras do 

cartão juntamente com as outras informações do usuário. Escolha entre as duas 

opções: 

 

Para ler qual a senha de um cartão utilize o cartão Master digite a opção 1. 

 

Nível de acesso 

O nível de acesso é um número de '0' a '9' que é impresso no código de barras 

do Cartão juntamente com as outras informações do usuário. O Inner somente 

aceitará os cartões com o nível de acesso maior ou igual ao que você configurar 

nesta opção. 

 

Para não utilizar este recurso preencha o campo com '0'. 

Uma forma mais prática de selecionar quais cartões o Inner deverá aceitar é 

através do uso de listas para controle de acesso. 

 

4.10.2 Padrão Livre 

Essas opções serão habilitadas somente quando no cadastro de Inner for 

cadastrado como Padrão Livre.  

Número de dígitos (fixos) 
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Seleciona a quantidades de dígitos do cartão a ser usado no equipamento. Faixa 

permitida entre 4 e 16 dígitos.  

 

 

Número de dígitos variáveis 

Você pode fazer a configuração para que o Inner possa ler cartões com dígitos 

variáveis, ou seja, cartões com quantidade diferentes de dígitos.  

Se o seu equipamento for um Inner Acesso ou Catraca 3 com leitor barras e sem 

biometria é possível à leitura de cartões 2 de 5 Intercalado e cartões 3 de 9 

com dígitos variados entre 4 e 14. 
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Caso utilizado leitor código de barras serial, ao selecionar o flag “Habilitar 

número de dígitos variáveis”, automaticamente todas as opções são 

selecionadas, não sendo possível escolher a variação de número de dígitos. 
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Se o seu equipamento for um Inner Acesso Bio, Catraca 3 Bio com leitor barras 

ou Inner Net Bio com leitor barras é possível à leitura de cartões 2 de 5 

Intercalado e 3 de 9 com dígitos variáveis entre 4 e 10.  Exceto modelo Light 

que é até 8 dígitos. 
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Caso utilizado leitor código de barras serial, ao selecionar o flag “Habilitar 

número de dígitos variáveis”, automaticamente todas as opções são 

selecionadas, não sendo possível escolher a variação de número de dígitos. 
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Se o seu equipamentos for um Inner Plus II Bio (produto descontinuado), a 

leitura de dígitos variáveis entre 4 e 10 dígitos somente equipamentos a partir 

da versão 1.08. Exceto modelo Light que é até 8 dígitos. 

 

4.10.3 Criptografia 

Está opção somente está disponível para leitores código de barras. 
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Dois tipos de criptografia estão disponíveis no Gerenciador:  

• Criptografia TLM 

• Criptografia DMP 

 

 

 

Criptografia TLM 

Esta opção permite a leitura de cartões 2 de 5 Intercalado com criptografia TLM com 

10 dígitos e 14 dígitos.  

Ao escolher a criptografia TLM, um arquivo da empresa que utiliza o código de barras 

com a criptografia deverá ser selecionado e carregado no Gerenciador.  
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OBS.: A criptografia TLM, está disponível para os firmwares Inner Plus, Inner Net, 

Inner Acesso, Inner Acesso Bio, Catraca 3 e Catraca 3 Bio.  

 

Criptografia DMP 

A opção de criptografia DMP permite a leitura de cartões código de barras padrão 2 

de 5 intercalado com dígito verificador módulo 11 e cartões DMP. 

 

 

OBS.: A criptografia DMP, está disponível somente para Inner Acesso e Catraca 3. A 

quantidade de dígitos não precisa ser configurada, pois internamente o Gerenciador 

sempre enviará 16 dígitos, o que permite a leitura de cartões de 4 até 16 dígitos, por 

esse motivo, este campo fica desabilitado no software. 
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4.11 Segurança 

4.11.1 A opção Segurança permite: 

 Master libera acesso,  

 Número do cartão Master,  

 Controle de acesso,  

 Amostragem para revista, 

 Registrar acesso negado, 

 Registrar Falha na verificação da Digital, 

 Inverte sentido de passagem no Relatório de Giros. 

  

 

 

A opção “Master Libera acesso” nesta opção permite o usuário Master utilizar 

a opção do menu “Libera 30s”.  

 

A opção “Número do cartão master” permite cadastrar o número do cartão 

master utilizado, sendo possível configurar até 14 dígitos. Lembrar que acesso 

ao menu master para equipamentos biometricos pode ser realizado atráves do 

teclado, cartão ou biometria. Para equipamentos sem biometria somente via 

cartão. 
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A opção “Controle de acesso” permite escolher o tipo de controle desejado: 

 

- Desabilitado: Com está opção desabilitado qualquer usário pode passar. 

- Cartão não cadastrado não pode passar: Com está opção somente cartões 

cadastrados podem ter acesso, conforme os horários configurados. Cartões 

não cadastros ou fora de horário tem acesso negado.       

- Cartão não cadastrado pode passar: Com está opção cartões não 

cadastrado tem acesso liberado, enquanto cartões cadastrados os acesso são 

conforme configurado.  

 

A opção “Amostragem para revista” permite configurar o percentual utilizado 

na revista. Sua utilização é valida para registros de saída e recomenda-se seu 

uso associado a configuração do acionamento do produto utilizado.  

 

A opção “Registrar acesso negado” permite gravar ou não no arquivo de 

bilhetes os registros que foram negados. Os tipos gravados dentro do arquivo 

de bilhete são 012 ou 112 para acesso negado de entrada e 013 ou 113 para 

saída. 

 

A opção “Registrar falha na verificação da digital” permite gravar a falha no 

arquivo de coleta de bilhetes. É aplicado somente quando utilizamos 

verificação de digital 1:1 ou teclado mais digital.  

 

A opção “Inverte sentido de passagem no Relatório de Giros” permite 

inverter o sentido da passagem da catraca no Relatório de Giros, quando for 

necessário. O padrão é estar sempre desabilitado. É aplicável, por exemplo, 

quando a catraca estiver configurada como invertida como são as situações a 

seguir: 

  

Exemplo: Leitor 1: Entrada e Saída invertida. 
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Caso esteja desabilitado por padrão segue a seguir: 

 

4.11.2 Lista 

4.11.2.1 Lista de acesso 

 

Cadastro da lista 

Para cadastrar a lista de controle de acesso é obrigatório que na aba 

"Segurança" opção "Controle de Acesso" esteja diferente de desabilitado. 

Estando a configuração do controle de acesso habilitada a aba "Lista" aparece. 
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Será apresentada uma tabela com os campos 'Cartão', 'nome' e 'horário'. Para 

incluir um cartão clique na primeira coluna da tabela e digite o número 

desejado. Em seguida preencha o nome do usuário e defina se este cartão terá 

o acesso liberado, bloqueado ou liberado por horário clicando em H1, H2, H3 ou 

H4, feito isso será exibida a seguinte tela: 
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Se o cartão já tiver sido cadastrada nesta ou em outra lista do sistema o nome 

do usuário será preenchido automaticamente após você preencher o número do 

cartão. Se você optar por liberar o acesso por horário será apresentada uma 

janela com os horários cadastrados para que você possa selecionar através da 

barra de rolagem o horário desejado. 

 

O Gerenciador de Inners não trabalha com o conceito de lista negra, possuindo 

somente uma lista branca a qual podem ser cadastrados cartões que terão 

acessos entre horários específicos ou podendo bloquear o usuário diretamente. 

Quantidade de armazenamento da lista 

Padrão do Cartão 

Tamanho Lista para Controle de Acesso 

Inner Acesso 
Inner Net e Inner 

Net Plus 
Inners Antigos 

Padrão TopData 15.000 15.000 3.000 

PL 04 Dígitos 15.000 15.000 3.000 

PL 06 Dígitos 15.000 11.250 2.250 

PL 08 Dígitos 15.000 9.000 1.800 

PL 10 Dígitos 15.000 7.500 1.500 

PL 12 Dígitos 15.000 6.425 1.285 

PL 14 Dígitos 15.000 5.625 1.125 

PL 16 Dígitos 14.563 5.000 - 

Wiegand 15.000 11.250 - 

HID Abatrack 15.000 9.000 - 

Motorola Abatrack 15.000 7.500 - 

Acura/TopProx Aba 15.000 5.625 - 

 

4.11.2.2 Horários 

 

Cadastro de horários para controle de acesso  

 

Antes de cadastrar os usuários na lista você deverá cadastrar os horários que irá 

utilizar no controle de acesso. Para isso selecione a pasta 'Horários para 

controle de acesso'. Cadastre nos campos as faixas de horário nas quais o Inner 

deverá aceitar o cartão dos usuários. Para cadastrar um horário de controle de 

acesso você deve especificar para cada dia da semana a hora inicial e a hora 
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final que o cartão será aceito, em duas faixas de horários. Os horários devem 

ser cadastrados em ordem crescente no dia. 

 

Após cadastrar uma linha da tabela de horário você poderá copiá-la para os 

outros dias da semana, facilitando assim o cadastro. Para isso tecle F2 em cima 

da linha cadastrada e F3 em cima das linhas para as quais deseja copiar.  

Se só for necessária uma faixa de horários no dia preencha os dois primeiros 

campos do dia ('de' e 'até') e preencha os outros dois com --:-- . 

 

Se o acesso for bloqueado durante todo o dia, algum dia da semana preencha 

todos os campos deste dia com --:-- . 

Se o acesso for liberado durante todo o dia, algum dia da semana preencha os 

dois primeiros campos deste dia com 'de' 00h00min 'até' 23h59min. 

 

Clique na barra de rolagem localizado a direita do horário para editar os outros 

Horários. Podem ser cadastrados até 100 horários de controle de acesso para 

equipamentos da linha Plus e até 50 horários para equipamentos da linha 

Padrão. 

 

Ao cadastrar um horário inclua uma descrição para facilitar a sua identificação 

no momento em que você for cadastrar a lista. 

 

Para controlar mais de duas faixas de horário no mesmo dia para o mesmo 

usuário você deverá incluir este usuário mais de uma vez na lista, com horários 

diferentes. 
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Exemplo de controle: o cartão 00001 está cadastrada na lista com o horário 

número 10, e o horário número 10 especifica para segunda-feira os seguintes 

intervalos: 07h50min até 08h30min e 17h00min até 18h50min. Desta forma o 

Inner nas segundas-feiras só aceitará o cartão 00001 se ele for passado entre 

07h50min e 08h30min, ou entre 17h00min e 18h50min. 

 

 

 

Consulta à lista 

Ao consultar a lista você pode escolher se deseja ver a relação ordenada por: 

- número do cartão: clique no topo da lista em 'Cartão'. 

- nome do usuário: clique no topo da lista em 'Nome'. 

- horário: clique no topo da lista em 'Horário'. 
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Usuário com mais de um horário 

Se for necessário controlar mais de dois intervalos por dia para o mesmo 

usuário, então você poderá incluir este usuário mais de uma vez na lista, com 

horários diferentes. 

Podem ser cadastrados até 50 horários. A lista possui 3000 posições. Cada 

usuário pode ser incluído em até 10 posições da lista. 

 

Se um cartão estiver cadastrado para ter acesso por horário (um ou mais 

horários) e você cadastrá-lo em uma nova posição com o atributo 'liberado' ou 

'bloqueado', esta linha terá maior prioridade sobre as demais. 

 

Para transmitir a lista para o Inner 

Após a alteração selecione 'Enviar' para transmitir a lista para o Inner. 

4.11.2.3 Utilitários da lista 

 

Importação dos usuários 

Você pode importar uma lista de acesso diretamente para o Gerenciador de 

Inners, basta fazer um arquivo TXT com o layout correto explicado abaixo: 

 

1234567890123456Nome do funcionário                     00100 

 

(número do cartão com 16 dígitos) 

(nome do funcionário com 40 caracteres, caso não preencha os 40 caracteres, 

terminar com espaço)  

(código do horário com 3 dígitos) 
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Obrigatoriamente o layout deve ser assim, com 40 dígitos no nome do 

funcionário e sem espaços depois dos últimos números dos horários, caso 

contrário ele não fará a importação. 

 

Importação dos Horários para a lista 

Para importar os dados para os horários de controle de acesso, é preciso um 

arquivo no formato texto com o seguinte layout: 

 

CCCSXX:XXXX:XXXX:XXXX:XX 

Ex: 001110:0011:0022:0020:59 

Importação dos Horários para a lista 

 

Para importar os dados para os horários de controle de acesso, é preciso um 

arquivo no formato texto com o seguinte layout: 

 

CCCSXX: XXXX:XXXX:XXXX:XX 

Ex: 001110:0011:0022:0020:59 

 

 

 

 

4.12 Bio 

4.12.1 Inner Acesso Bio  

 

As configurações deste tópico são as seguintes: 

 Desabilitar modo de identificação; 

 Desabilitar modo de verificação de identidade; 

 Nível de segurança da biometria; 

 Nível LFD (Proteção contra dedo falso); 
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 Manutenção de templates; 

 Lista dos usuários somente com cartão. 

 

 

Desabilitar modo de identificação 

Esta opção desabilita a identificação pelo uso da digital do usuário. Com esta 

configuração, o equipamento somente aceitará e efetuará a verificação do 

usuário, através da utilização do cartão, solicitando na sequência a digital, 

método conhecido como 1:1, "Verificação". Somente o uso da digital estará, 

portanto desabilitado. 

 

Desabilitar modo de verificação de identidade 

Com este recurso, todo registro via teclado ou cartão, deixa de solicitar a 

digital. Esta opção desabilita a verificação de identidade de todos os usuários, 

sendo possível somente fazer a identificação, ou seja, não é necessário passar o 

cartão para depois posicionar o dedo no leitor biométrico. Basta colocar o dedo 

no leitor biométrico que a leitura já será realizada. 
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Biometria nos coletores Inner Acesso 

A biometria nos coletores Inner Acesso é válida para o leitor 1 do equipamento. 

A biometria no leitor 2 somente pode ser solicitada em Catracas sem urna. 

Para todos os demais equipamentos a biometria no leitor 2, não é solicitada. 

4.12.2 Inner Net II Bio  

 

As configurações deste tópico são as seguintes: 

 Desabilitar modo de identificação; 

 Desabilitar modo de verificação de identidade; 

 Nível de segurança da biometria; 

 Manutenção de templates; 

 Lista dos usuários somente com cartão. 

 

 

Desabilitar modo de identificação 

Esta opção desabilita a identificação pelo uso da digital do usuário. Com esta 

configuração, o equipamento somente aceitará e efetuará a verificação do 

usuário, através da utilização do cartão, solicitando na sequência a digital, 

método conhecido como 1:1, "Verificação". Somente o uso da digital estará, 

portanto desabilitado. 
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Desabilitar modo de verificação de identidade 

Com este recurso, todo registro via teclado ou cartão, deixa de solicitar a 

digital. Esta opção desabilita a verificação de identidade de todos os usuários, 

sendo possível somente fazer a identificação, ou seja, não é necessário passar o 

cartão para depois posicionar o dedo no leitor biométrico. Basta colocar o dedo 

no leitor biométrico que a leitura já será realizada. 

4.12.3 Inner Bio Net 

As configurações deste tópico são as seguintes: 

 

 Desabilitar modo de identificação; 

 Desabilitar modo de verificação de identidade; 

 Função ativada pelo leitor biométrico; 

 Nível de segurança da biometria; 

 Manutenção de templates; 

 Lista dos usuários somente com cartão; 

 

 

Desabilitar modo de identificação 

 

Esta opção desabilita a identificação pelo uso da digital do usuário. Com esta 

configuração, o equipamento somente aceitará e efetuará a verificação do 
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usuário, através da utilização do cartão, solicitando na sequência a digital, 

método conhecido como 1:1, "Verificação". Somente o uso da digital estará, 

portanto desabilitado. 

 

Esta opção é válida para toda linha Inner Bio apenas para versões de firmware 

acima da 1.09. Todas as versões de Inner Bio Net possuem está opção. 

 

Desabilitar modo de verificação de identidade 

Com este recurso, todo registro via teclado ou cartão, deixa de solicitar a 

digital. Esta opção desabilita a verificação de identidade de todos os usuários, 

sendo possível somente fazer a identificação, ou seja, não é necessário passar o 

cartão para depois posicionar o dedo no leitor biométrico. Basta colocar o dedo 

no leitor biométrico que a leitura já será realizada. Esta opção é válida para 

toda linha Inner Bio apenas para versões de firmware acima da 1.09.  Todas as 

versões de Inner Bio Net possuem está opção. 

 

Função ativada pelo leitor biométrico 

Esta função possibilita configurar o evento gerado pelo equipamento biométrico 

ao utilizar a identificação biométrica. Trata-se, portanto de uma "função 

default" para Inner Bio. Os eventos possíveis são: 

 Não utilizar: Ao encostar o dedo no leitor biométrico este não será 

acionado e nenhum evento será gerado; 

 Funções de 1 até 9: Ao encostar o dedo no leitor biométrico o evento 

gerado será a função escolhida; 

 Entrada: Ao encostar o dedo no leitor biométrico o evento gerado será 

uma entrada; 

 Saída: Ao encostar o dedo no leitor biométrico o evento gerado será 

uma saída; 

 Libera os dois sentidos da catraca: Se o Inner Bio ou Bio Net estiver 

configurado como catraca, ao encostar o dedo no leitor biométrico, a 

catraca fica liberada para que o giro seja feito para ambos os lados. O 

evento gerado será de acordo com as configurações feitas na aba 

“Configurações”; 
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4.12.4 Nível LFD (Proteção contra dedo falso) 

O LFD também chamado de Live Finger Detector consiste em uma proteção do 

Inner Acesso Bio LFD contra a utilização de dedo falso.  

A funcionalidade de configuração de Nível do LFD (Proteção contra dedo falso) 

somente está disponível para Inner Acesso Bio (LFD), Catraca 3 Bio (LFD) e 

Catraca 3 Bio Urna (LFD). 

 

 

Descrição dos níveis do LFD (Proteção contra dedo falso): 

"Desabilitado”: Com a opção “Desabilitado” o Inner é configurado com a 

proteção contra dedo falso (LFD) desabilitada. 

“Médio (Recomendado)”: É a opção recomendada pela Topdata. Com está 

opção o Inner é configurado com proteção contra dedo falso (LFD) no nível “1”. 

“Alto”: Com a opção “Alto” o Inner é configurado com proteção contra dedo 

falso (LFD) no nível “2”. 

“Muito Alto (maior segurança)”: Com a opção “Muito Alto” o Inner é 

configurado com proteção contra dedo falso (LFD) no nível “3” (Máximo). 
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4.12.5 Nível de Segurança da Biometria 

 

A finalidade de ajustar os "níveis de segurança da biometria" é adequar cada 

equipamento biométrico às necessidades de uso, facilitando o reconhecimento 

de digitais, sem abrir mão da segurança. Esta funcionalidade é válida para 

todos os equipamentos biométricos.  

 

Para funcionamento deste recurso, é necessário que o firmware do 

equipamento esteja atualizado. Os valores dos ajustes biométricos são feitos 

através de um conjunto de configurações definidos pela Topdata, ao qual o 

usuário simplesmente seleciona dentre as três opções, qual padrão mais se 

adéqua as suas necessidades que são: 

 

 

Para alterar, selecione a opção de ajuste com o conjunto desejado: 

 

Descrição dos níveis de segurança: 

“Muito Alto”: Proporciona máxima segurança, porém acarretando mais 

tempo para capturar imagem durante um processo de cadastro ou 

reconhecimento de digitais. 
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“Alto”: Faz as mesmas configurações que o conjunto “Muito Alto”, porém 

com um nível de segurança um pouco menor. 

“Médio (Recomendado)”: Proporciona maior velocidade no processo de 

captura e reconhecimento das digitais. Captura e reconhece com mais 

facilidade dedos molhados e secos. É a opção recomendada pela Topdata. 

 

Os equipamentos biométricos da linha "Bio" permitem cadastrar quais usuários 

não terão a digital solicitada ao utilizar o equipamento. Esta funcionalidade 

está disponível. 

 

4.12.6 Lista Usuários Somente Cartão 

Esta funcionalidade é válida somente para equipamentos com biometria, sendo 

por padrão possível cadastrar até 250 usuários na lista de usuários que não 

pedirão a biometria ao passarem o cartão.  

 

  Para selecionar essa opção clique no botão:  

   

  

 Clicando nesse botão abrirá a seguinte tela: 
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Para incluir um novo usuário você deve clicar no botão NOVO, colocar o número 

do cartão, o nome do funcionário e depois clicar no botão ENVIAR, com isso o 

cartão cadastrado não pedirá digital podendo somente passar o cartão ou 

digitar via teclado. 

IMPORTANTE: Na linha Inner Net Bio em versões especiais (consultar a 

Topdata), é possível utilizar uma lista de 1.000 usuários somente cartão. Para 

isso, é necessário configurar o arquivo “Inner5.ini” e incluir a seguinte linha de 

comando: “Lista1000semDigital=true”.  

Exemplo:  

... 

ACGHexa=False 

ACGInvertido=False 

Lista1000semDigital=true 

[MODEM]  

... 

 

Na linha Inner Acesso Bio e Catraca 3 Bio a partir da versão 5.16, são possíveis 

utilizar uma lista de 8.000 usuários somente cartão. Para isso, é necessário 
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configurar o arquivo “Inner5.ini” e incluir a seguinte linha de comando: 

“Lista8000semDigital=true”.  

 

Exemplo:  

... 

ACGHexa=False 

ACGInvertido=False 

Lista8000semDigital=true 

[MODEM]  

... 

  

 

 

4.13 Enviando os dados para o Inner 

 

Mantendo o Inner atualizado com o cadastro  

Cada uma das pastas principais (Configuração, Mensagens, Sirene, Relógio, Lista 

e Modem) representa um cadastro independente. Para cada uma destas pastas 

você deverá efetuar o cadastro de acordo com a sua aplicação e enviar para o 

Inner. Sempre que você alterar alguma configuração será exibido no canto 

inferior esquerdo da pasta o aviso abaixo, informando que o Inner não está 

atualizado com os dados atuais da pasta. Você deve então clicar em 'Enviar' 

para que os dados sejam transmitidos ao Inner. Quando os dados forem 

transmitidos o aviso desaparecerá. 

 

O Inner não está atualizado com estes dados 

Selecionando os Inner's que receberão os dados 

Quando você clicar no botão 'Enviar' será exibido uma tela com a relação de 

todos os Inner's cadastrados. 
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O Inner que você selecionou originalmente já aparece selecionado, com um 'x' 

na caixa a sua esquerda. Você pode optar por mandar a mesma configuração 

que preparou para este Inner para outros Inner's da rede. Para isso basta 

selecioná-los. Se quiser mandar para todos os Inner's da rede basta selecionar a 

primeira caixa 'Todos'. 
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Importante: quando você selecionar outros Inner's para receber a configuração, 

esta substituirá na base de dados à antiga configuração destes Inner's. Para 

evitar que você faça isso por engano será exibida uma janela de confirmação 

antes que a configuração seja transferida a cada um dos Inner's selecionados. 

 

 

Enviando os dados 

Clique no botão 'Enviar' para iniciar a transmissão. A transmissão é 

acompanhada por mensagens ao lado de cada Inner selecionado para receber os 

dados. A comunicação é feita em 2 passos: 
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5 Coleta de dados 

 

5.1 Coletar agora 

A partir da tela principal. Clique em 'Coleta de dados' e selecione 'Coletar 

Agora', pressione as teclas CRTL+C, ou clique no ícone.  

 

Será exibida uma janela com a relação de todos os Inner's cadastrados. 

Selecione os Inner's dos quais deseja coletar os bilhetes e clique no botão 

'Coletar'. 

 

 

Serão exibidas mensagens informando o número de bilhetes coletados de cada 

Inner. Se for necessário configurar a porta de comunicação clique no botão 

'Configurar'. 

 

5.2 Coleta automática 

É uma coleta "on line", ou seja, os bilhetes são coletados sem que você tenha 

que executar algum comando. Quando esta opção esta habilitada e você clica 
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em minimizar ele fecha o Gerenciador de Inners e coloca um ícone ao lado do 

Relógio do computador.  

  

 

Para habilitar a coleta automática você deve estar na tela principal. Clique em 

'Coleta de dados' e selecione 'Coleta automática', pressione as teclas CTRL+U, 

ou clique no ícone.   

 

 

Aparecerá no canto superior da tela ao lado dos ícones, mostrando que a coleta 

automática está ativa. 

 

Para ser visualizada essa coleta automática, dê um duplo clique neste ícone 

(selecionado em vermelho) e você poderá ver a tela da coleta de dados sendo 

feita. 
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Enquanto a coleta automática estiver ativa os bilhetes gerados pelos Inner's 

serão automaticamente coletados pelo computador para os arquivos que você 

especificou. 

Se a coleta automática estiver habilitada o Gerenciador de Inners será ativado 

toda a vez que o Computador for ligado. 

Se você habilitar a coleta automática poderá utilizar as seguintes opções: 

 

- Manter a coleta automática ativa enquanto utiliza outros programas: Para 

que a coleta automática permaneça ativa enquanto você utiliza o computador 

com outros programas, você não deverá 'fechar' o Gerenciador de Inners, mas 

sim 'minimiza-lo'. Quando esta opção esta habilitada e você clicam em 

minimizar ele fecha o Gerenciador de Inners e coloca um ícone ao lado do 

Relógio do computador, para abrir o ele novamente dê um duplo clique no 

ícone ao lado do Relógio. 

 

 

- Carregar a coleta automática toda a vez que o Windows é iniciado: 

Deixando o Gerenciador de Inners com a coleta automática habilitada ele será 

carregado automaticamente quando o Windows for iniciado, não interferindo 

em outras tarefas que você deseja executar com o computador. 

- Interromper a coleta automática 

 

Existem duas formas: 

- Fechando o aplicativo: a coleta automática é interrompida. Na próxima vez 

que o Gerenciador de Inners foi carregado ela será ativada novamente. 

- Desabilitando a coleta automática: a coleta automática é interrompida e não 

será ativada quando o Gerenciador de Inners for carregado novamente. Para 

desabilitar a coleta automática siga o mesmo procedimento utilizado para 

habilitá-la. 

 

5.3 Recuperar dados Inner Disk 

5.3.1 Coleta programada 
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Você pode programar até 10 horários para o Inner Disk coletar os bilhetes 

automaticamente, para isso o disquete deve ter sido formatado pelo 

Gerenciador de Inners, clicando no botão: 

 

Para cadastrar os horários em que o Inner Disk fará a coleta automática, você 

pode selecionar na tela Disk. 

 

 

Você deve fazer cadastrar os horários em que ele fará a coleta e depois clicar 

em "Gravar configurações no disquete" para que ele faça a coleta, 

obrigatoriamente o disquete deve estar formatado pelo Gerenciador de Inners e 

colocado no drive do equipamento. 

 

Todas as configurações feitas no Gerenciador de Inners como: Tipo de leitor, 

mensagens, lista, etc. devem ser gravadas no disquete para serem enviadas ao 

equipamento. Para gravar essas configurações no disquete, clique no botão: 
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5.4 Configurar arquivos 

5.4.1 Caminho do arquivo 

 

Os bilhetes serão coletados para o arquivo que você especificar no campo 

'Nome do arquivo'. Entre com o nome do arquivo e o diretório em que você 

deseja que ele seja gerado, que normalmente será o diretório do seu 

aplicativo. Por exemplo: C:\TOPPONTO\BILHETES.TXT. 

Se você não especificar o diretório o arquivo será criado no próprio diretório do 

Gerenciador de Inners. C:\Arquivos de Programas\Gerenciador de Inners 

\bilhetes.txt 
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5.4.2 Formato do arquivo 

5.4.2.1 Formato TopPonto 

 

 
 

Usado quando você estiver utilizando como aplicativo o software de controle de 

ponto TopPonto, nesta opção ele gera o arquivo de bilhetes no seguinte 

formato.  

- Para cartões Padrão Livre 

010 01/02/06 14:00 000000000000000 01 

 

- Para cartões Padrão Topdata 

010 01/02/06 14:00 00000 01 

5.4.2.2 Formato Protegido 

 

 
 

Quando é feita a coleta de bilhetes, ele gera um arquivo txt criptografado. O 

formato do arquivo criptografado é:  
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Ǡԑ†††ဠ༠ 

5.4.2.3 Formato texto 

 
 

É usado em alguns programas de folha de ponto. O arquivo é gerado no seguinte 

formato. 

 

001 01/02/06 14:00 00000 01 

 

 

Este formato pode ser alterado para utilizar o ano com 4 dígitos, o cartão com 

16 dígitos, e ainda utilizar um número sequencial. Por exemplo: 

 

001 01/02/2006 14:00 0000000000000000 01  0001 
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5.4.2.4 Formato customizado 

 

 
 

Você pode alterar o layout do arquivo de bilhetes, de acordo com o programa 

de tratamento de ponto que você esteja utilizando. 

 

Para configurar essa opção é só selecionar o campo CUSTOMIZADO, e clicar no 

botão Customizar. 

 

 

 

Por exemplo: 

Vamos fazer um arquivo customizado de acordo com um Layout de exemplo: 

241105 1600 12345 01 
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Caso o layout do seu programa de folha de ponto necessitar de espaços entre os 

números, você pode fazer isso usando a opção TEXTO LIVRE, você pode 

selecionar essa opção e dar somente um espaço e adicionar. 

 

- Tipos de Bilhetes no formato Customizável 

O Inner gera bilhetes diferentes para operações de entrada e saída, registros de 

funções e registros de tentativas de acesso bloqueada. Você pode selecionar 

quais tipos de bilhetes deseja gravar no arquivo, direcionando diferentes tipos 

para arquivos distintos, de acordo com a sua aplicação. 

 

Assim como você pode customizar o layout do arquivo de bilhetes, você pode 

customizar também os tipos de bilhetes por ex: No TopPonto ele reconhece 010 

como Entrada pelo teclado. Nessa configuração você pode alterar isso nos 

campos abaixo: 
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Nesses campos você configura o número que cada função irá apresentar no 

arquivo de bilhetes. 

5.4.2.5 Tipos de bilhetes 

 

O arquivo gravará apenas os bilhetes gerados pelos Inner's selecionados.  

 

Importante: Se algum tipo de bilhete não foi selecionado para ser gravado em 

nenhum arquivo o Gerenciador de Inners emitirá um aviso alertando que esse 

tipo de bilhete não será armazenado. Somente aceite essa situação se tiver 

certeza de que esses bilhetes não são utilizados pela sua aplicação. No caso 

das funções o 2º Leitor não mostra os tipos de bilhetes nos arquivos criados, a 

função só é mostrada quando for feita a marcação da função no leitor 1, 

quando for feita a marcação pelo 2º leitor ele irá mostrar o tipo de bilhete 

selecionado na configuração do 2º leitor (entrada ou saída). 

 

(*) Tabela de tipos de bilhetes: 

 

Tipo Descrição 

000 ou 100 Função 0 

001 ou 101 Função 1 

002 ou 102 Função 2 

003 ou 103 Função 3 

004 ou 104 Função 4 

005 ou 105 Função 5 
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006 ou 106 Função 6 

007 ou 107 Função 7 

008 ou 108 Função 8 

009 ou 109 Função 9 

010 ou 110 Entrada 

011 ou 111 Saída 

012 ou 112 Tentativa de entrada bloqueada 

013 ou 113 Tentativa de saída bloqueada 

 

Os tipos de 000 a 013 referem-se às operações feitas com o cartão de 

identificação. 

 

Os tipos de 100 a 113 referem-se às operações feitas sem o cartão, através do 

teclado. 

 

 

5.4.2.6 Banco de dados 

 

O Gerenciador de Inners, possui o recurso de gravar bilhetes coletados na linha 

Inner, diretamente num banco de dados MS SQL (Microsoft SQL) ou Oracle Local 

ou Oracle Remoto. 

  

Para seu funcionamento, é necessário efetuar a criação das tabelas a partir de 

um script definido pela Topdata.  
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Os scripts são automaticamente instalados junto com o Gerenciador e ficam 

salvos na pasta C:\Arquivos de Programa\ Gerenciador de Inners, identificados 

pelos seguintes nomes:  

 

• Inner.sql  (para base SQL)  

• InnerOracle.sql (para base Oracle) 

 

Para sua configuração deve-se:  

1º) Selecionar a opção “Configurar Arquivos” 

 

 

 

2º) Clicar na opção “Banco de dados” e “Configurar”: 
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3º) Uma nova janela é exibida. Deve-se escolher o tipo do banco de dados: SQL 

ou Oracle. 
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4º) Deve-se no campo "Servidor", colocar o nome do servidor SQL ou Oracle 

utilizado: 

Ser for SQL:  
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Ser for “Oracle” com o banco de dados instalado localmente, escolher a opção 

Oracle (local): 
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Ser for “Oracle” com o banco de dados instalado remotamente, escolher a 

opção Oracle (remoto): 
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5º) Informar como será a conexão com o banco de dados. Caso o banco de 

dados esteja no mesmo computador que o Gerenciador, usa-se a autenticação 

Windows. Caso seja outro computador, pode-se utilizar a autenticação Windows 

ou a autenticação SQL Server. Na autenticação SQL, é obrigatório informar 

“usuário” e “senha”. 

 

6º) Uma vez definido o  servidor, escolher o banco de dados a ser utilizado:  

 

7º) O passo seguinte, consiste na criação da tabela no banco de dados: 
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8º) Clicar em “Criar Tabela” e aguardar a mensagem de resposta com a 

confirmação: 

 

 

9º) Pronto, a tabela bilhetes está configurada e preparada para armazenar os 

bilhetes coletados dos Inners. 

 

Importante: O Gerenciador de Inners, somente faz uso dos banco de dados MS 

SQL ou Oracle, não fazendo parte do produto Topdata aspectos como licença, 

suporte e instalação do banco de dados. 

5.4.2.7 Configuração do ORACLE 10G com o formato TIMESTAMP 

 

Abrir o ORACLE 10G. Para abrir:  127.0.0.1:8080: 

Selecionar “Object Browser”. 

 

 

file://127.0.0.1:8080
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Abrir a tabela criada, por exemplo, TB_Inner2  que armazena os bilhetes 

coletados pelo Gerenciador:  
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Verificar a coluna “Data” se está com o tipo “TIMESTAMP”, conforme a seguir:  
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Caso não esteja, será necessário alterar: 

 
 
 

Para alterar, selecionar a opção “Modify Collumn” e mudar para “TIMESTAMP” 

 
 

Depois disso: 

 
 

 

5.4.2.8 Configuração do ORACLE com banco de dados remoto 

 

1º) Instalação do Oracle 

 Para acesso local, deve-se instalar o Server 
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 Para acesso remoto, deve-se instalar o Client 

Observação: Deverá ser instalado sempre a versão 32 bits, mesmo o sistema 

operacional sendo de 64. 

2º) Configurar o TNSNAMES.ORA 

Localizar e abrir o arquivo TNSNAMES.ORA que fica dentro da pasta “oracle” do seu 

computador, no caso do client dentro da pasta “instantclient” 

 

Deverá configurar da seguinte forma: 

 Onde está XE, deverá ser informado o aliás da conexão, normalmente o 

mesmo nome de SERVICE_NAME 

 HOST = Endereço do servidor oracle (Pode ser local ou computador remoto) 

 PORT = Porta do servidor oracle (Pode ser local ou computador remoto) 

 SERVICE_NAME = O nome do serviço no oracle 

 

3º) Configurar o ODBC. Abrir o Painel de Controle: 

 

 

 

 

 

 

 

Clicar em Ferramentas Administrativas: 
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Fonte de Dados (ODBC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicar em Adicionar “Fontes de dados de usuário”. Selecionar o driver Oracle. 

Pode ser utilizado Microsoft ODBC for Oracle ou Oracle in instantclient11_1 : 
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Informar os dados para conexão 

 Data Source Name: Nome “Aliás” da conexão no ODBC 

 TNS Service Name: Selecionar o aliás informado no TNSNAMES.ORA 



 

Coleta de dados 

 

 

 

Manual de Instruções Gerenciador de Inner  – Rev 15                      22/03/2018                      PG - 138 - 

 

Clicar em Test Connection para ver se a conexão está correta.  

Informar usuário “User Name” e senha “Password”.  Clicar em OK 

Se apresentar a mensagem “Connection Successful” é que está tudo certo. Caso 

contrário precisa configurar novamente, pois não está conseguindo se conectar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º) Configurar o Gerenciador de Inners. Clicar menu “Coleta de dados”,  “Configurar 

arquivos”: 
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Selecionar a opção “Banco de Dados” e clicar no botão “Configurar”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configurar o banco de dados 



 

Coleta de dados 
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Tipo: Oracle (Remoto) 

Servidor: Informar o ODBC, nesse exemplo “ConexaoOracle” 

Autenticação SQL Server/Oracle: Informar usuário e senha 

Banco de Dados: Aliás informado no TNSNAMES.ORA, nesse exemplo “XE” 

Tabela: Informar o nome da tabela e clicar em “Criar Tabela” 

Deverá apresentar a mensagem “Tabela criada com sucesso” 

 

 



 

Coleta de dados 
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Operador 
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6 Operador 

6.1 Cadastrando Operador 

 

Cadastrando senha 

 

Para cadastrar ou alterar a senha de operador você deve estar na tela principal 

do Gerenciador de Inners. Selecione 'Operador' e 'Cadastrar operador', ou 

clique no ícone.  

 

Para incluir um novo operador clique no ícone , selecione qual será o nome e 

senha, e selecione quais são os privilégios que este operador terá. Para não 

utilizar a senha não é necessário cadastrar nenhum operador. 

 

 

 

Quando o Gerenciador de Inners for aberto ele mostrará a tela principal, e só 

pedirá a senha de operador quando você quiser fazer alguma alteração nas 

propriedades do Inner, e mostrará a seguinte tela: 

 

 



 

Operador 
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Cancelando a autorização 

A partir do momento em que o Gerenciador de Inners pediu a senha e você 

entrou com a senha correta fica livre o acesso para qualquer alteração, até que 

o programa seja fechado. 

 

Se após entrar com a senha você desejar manter o Gerenciador de Inners 

minimizado fazendo a coleta automática: então você deverá cancelar a 

autorização, fazendo com que o Gerenciador de Inners peça novamente a senha 

se algum usuário maximizá-lo e tentar alterar alguma configuração. 

 

Para cancelar a autorização selecione 'Operador' e 'Cancelar autorização', ou 

clique no ícone.  

 

Apagando a autorização 

Para apagar o operador selecione 'Operador' e 'Cadastrar operador' e clicar no 

ícone depois confirmar a exclusão.  

 



 

Relatórios 
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7 Relatórios 

No Gerenciador de Inners é possível gerar os seguintes relatórios: 

  

• Relatório de Marcação. 

• Relatório de Giros. 

• Relatório de Digitais Cadastradas. 

• Relatório Sem Digitais Cadastradas. 

• Relatório Apagar Bilhetes temporários. 

  

Acima de cada relatório haverá a seguinte barra de configurações: 

 

 

 

A função de cada botão é: 

  

1. Abre menu lateral de navegação à esquerda. 

2. Imprime relatório. 

3. Exporta relatório (PDF, RTF, Texto, Excel, HTML, TIFF). 

4. Copia a página. 

5. Expande a relatório. 

6. Diminui ou aumenta o zoom. 

7. Porcentagem de zoom. 

8. Avança para próxima página ou retorna à anterior. 

9. Página atual da leitura. 

10. Volta ou avança a navegação (quando houver). 

7.1 Relatório de marcações 

Você pode visualizar um relatório de marcações feitas nos Inners, você deve 

selecionar na tela principal do Gerenciador de Inners na opção Relatórios, 

depois escolher Marcações. 

 



 

Relatórios 
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Feito isso abrirá uma tela pedindo para você indicar os Inners onde foram feitas 

As marcações que você deseja visualizar e escolher o período para que seja 

exibido este relatório. Caso queira ver as marcações de um cartão específico, 

digite o número desse cartão no campo "Cartão" e depois clique em visualizar, 

com isso o relatório mostrará somente as marcações deste cartão. 

 

 

 

 

 



 

Relatórios 
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7.2 Relatórios de Giros 

 

Neste relatório você pode visualizar a quantidade de giros feitos pela catraca. 

Para visualizar, clique em Relatórios e depois selecione a opção Giros. 

 

 

Feito esse procedimento será exibido a seguinte tela: 

 

 

Selecione quais são o(s) Inner's e quais os últimos registros a serem visualizados 

e clique na opção Visualizar, caso queira visualizar todos os registros selecione 

a opção Listar todos os registros, conforme imagem a seguir: 

 

 

 

 



 

Relatórios 
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No Relatório de Giros no dia 15/07/2015 às 10:42:13 foram realizadas 5 

entradas e 3 saídas. Em seguida foram realizadas às 10:43:35 mais 1 entrada e 

2 saídas, registrado entre parênteses essa diferença além dos valores totais. 

 

7.3 Digitais Cadastradas 

Neste relatório são exibidas as digitais que foram cadastradas diretamente no Inner 
ou via hamster e que se encontram salvas no Gerenciador de Inners. 
Para visualizar, cliques em “Relatórios”, “Digitais cadastradas”: 
 

 
 
Ao selecionar a opção “Digitais Cadastradas”, uma nova tela será exibida: 

 



 

Relatórios 
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Nesta nova tela, o usuário poderá escolher, qual dos Inners deverá apresentar as suas 
digitais cadastradas no relatório. 
O relatório exibirá o número do(s) Inner(s) selecionado(s), o Nome inserido na aba 
“Lista” e o número do Cartão, conforme imagem a seguir: 
 

 
 
• Inner: Número do Inner  
• Nome: É inserido na aba “Lista” (localizado em “Propriedades” do Inner). 
• Cartão: Número do cartão do usuário.  

 

7.4 Sem Digitais Cadastradas 

Neste relatório você pode visualizar os usuários que não possuem biometria 
cadastrada. Para exibição de dados deste relatório é necessário que o Gerenciador de 
Inners saiba quais são  os usuários do sistema e faça uma comparação para verificar 
se o mesmo possui ou não digital cadastrada. Portanto no relatório “Sem digitais 
cadastradas” a “Lista” de controle de acesso do Gerenciador deve estar habilitada, 
os usuários incluídos na “Lista” e a “Manutenção de templates” realizada no Inner 
desejado. Caso isso não seja efetuado, o relatório “Sem digitais cadastradas” não 
exibirá os dados corretos.  
Para visualizar, clique em “Relatórios”, “Sem digitais cadastradas”: 
 

 
 
Quando selecionar a opção “Sem Digitais Cadastradas”, uma nova tela será exibida: 
 



 

Relatórios 
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Nesta nova tela, o usuário poderá escolher, qual dos Inners deverá apresentar no 
relatório os cartões cadastrados na Lista de Acesso e que não possuem digital 
cadastrada. 
O relatório exibirá o número do(s) Inner(s) selecionado(s), o Nome inserido na Lista 
de Acesso e o número do Cartão, conforme mostra a imagem a seguir: 

 
• Inner: Número do Inner. 
• Nome: É inserido na aba “Lista” (localizado em “Propriedades” do Inner). 
• Cartão: Número do cartão cadastrado no Inner ao efetuar cadastro da biometria. 

 

7.5 Apagar bilhetes Temporários 

 

Você pode apagar os bilhetes que estão armazenados na base de dados e que 

não serão mais usados, para isso você deve selecionar na tela principal do 

Gerenciador de Inners na opção Relatórios, depois escolher Apagar Bilhetes 

Temporários. 

 



 

Relatórios 
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Feito isso abrirá uma tela pedindo para você selecionar o período que você 

deseja apagar esses bilhetes e se deseja excluir os registros da contagem de 

giros das catracas.  

 



 

Ajuda 
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8 Ajuda 

 

8.1 Ajuda 

Clique no botão AJUDA e depois em “Conteúdo”, com isso ele abrirá o Help 

sobre o Gerenciador de Inners. 

 

 

Clique no botão AJUDA e depois em Topdata, com isso ele abrirá o site 

www.topdata.com.br 

 

 

 

Clique no botão AJUDA e depois em Sobre. 

 

 

Feito isso ele abrirá a seguinte tela: 

http://www.topdata.com.br/


 

Ajuda 
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Nela será exibida a versão do Gerenciador de Inners que você está usando e o 

idioma utilizado. Caso seja necessária a alteração do Idioma, clique sobre o 

Idioma e será exibida a seguinte tela: 

 

 

Selecione o Idioma desejado e clique em OK. 

 



 

Requisitos mínimos 
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9 Requisitos mínimos 

 

Os produtos da linha Inner Acesso são somente para comunicação TCP/IP.  

Para linha Inner Plus e Inner Net  estão disponíveis nas versões Net (TCP/IP) ou 

Plus (Serial). 

 

A linha Inner Acesso e Inner Net, podem ser instalados em computadores com 

sistema operacional 32 bits (x86) e 64 bits (x64). 

 

Já a linha Inner Plus está disponível SOMENTE em computadores com sistema 

operacional 32 bits (x86) . Lembrar que o TopPendrive 5M é usado em produtos 

da linha Inner Plus, portanto somente compatível com sistema operacional 32 

bits. 

 

A seguir os requisitos mínimos de instalação em cada versão de sistema 

operacional: 

 

Requisitos mínimos para instalação no Windows 8:  

- Processador de 1 GHz ou superior de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) 

- 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits)  

- 1 a 5 GB de espaço disponível em disco rígido. 

 

Requisitos mínimos para instalação no Windows 7:   

- Processador de 1 GHz ou superior de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) 

- 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits)  

- 1 a 5 GB de espaço disponível em disco rígido. 

 

Requisitos mínimos para instalação no Windows Vista Home Basic 

- Processador de 1 GHz ou superior de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) 

- 512 MB de RAM 

- 1 a 5 GB de espaço disponível em disco rígido. 

 

 



 

Requisitos mínimos 
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Requisitos mínimos para instalação no Windows Vista Home Premium / 

Business / Ultimate. 

 - Processador de 1 GHz ou superior de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) 

 - 1 GB de RAM 

 - 1 a 5 GB de espaço disponível em disco rígido. 

 

 

Requisitos mínimos para instalação no Windows XP Professional  

 - Processador de 1GHz ou superior;  

 - 512 MB de RAM 

 - 1 a 5 GB de espaço disponível em disco rígido. 

 

 



 

Apêndices 
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10 Apêndices 

10.1 Produtos da Linha Inner 

 

A linha Inner é formada por coletores de dados e catracas, baseados na mesma 

arquitetura de hardware e que utilizam o mesmo protocolo de comunicação. 

Podem ser ligados em rede e controlados pelo mesmo software Gerenciador de 

Inners. Possui uma grande variedade de produtos entre coletores e catracas, 

conforme a seguir: 

 

 
Inner Acesso Bio (LFD) 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Barras Serial, Smart 
Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

 Cadastro de biometria com 16 
dígitos. 

 Possui proteção contra dedo 
falso, chamada de LFD (Live 
Finger Detector). 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 10.000 com uma 
digital ou 5.000 com duas 
digitais. 
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Catraca 3 Bio (LFD) 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Barras Serial, Smart 
Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
usada para catraca. 

 Cadastro de biometria com 16 
dígitos. 

 Possui proteção contra dedo 
falso, chamada de LFD (Live 
Finger Detector). 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 10.000 com uma 
digital ou 5.000 com duas 
digitais. 

 

 
Catraca 3 Bio Urna (LFD) 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
catraca e/ou urna. 

 Cadastro de biometria com 16 
dígitos. 

 Possui proteção contra dedo 
falso, chamada de LFD (Live 
Finger Detector). 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 10.000 com uma 
digital ou 5.000 com duas 
digitais. 
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Catraca 3 PNE 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 01  

 Tipos de leitores: Smart Card ou 
Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
usada para catraca. 

 

 

Catraca 3 PNE Bio (LFD) 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 01 

 Tipos de leitores: Smart Card ou 
Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
usada para catraca. 

 Cadastro de biometria com 16 
dígitos. 

 Possui proteção contra dedo 
falso, chamada de LFD (Live 
Finger Detector). 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 10.000 com uma 
digital ou 5.000 com duas 
digitais. 
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Catraca 3 PNE Bio (LC) 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 01  

 Tipos de leitores: Smart Card ou 
Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
usada para catraca. 

 Cadastro de biometria com 16 
dígitos. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 3.000 com uma 
digital ou 1.500 com duas 
digitais. 

 

 

 
Inner Acesso Bio (LC) 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Barras Serial, Smart 
Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

 Cadastro de biometria com 16 
dígitos. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 3.000 com uma 
digital ou 1.500 com duas 
digitais. 
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Catraca 3 Bio (LC) 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Barras Serial, Smart 
Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
usada para catraca. 

 Cadastro de biometria com 16 
dígitos. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 3.000 com uma 
digital ou 1.500 com duas 
digitais. 

 

 
Catraca 3 Bio Urna (LC) 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
catraca e/ou urna. 

 Cadastro de biometria com 16 
dígitos. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 3.000 com uma 
digital ou 1.500 com duas 
digitais. 



 

Apêndices 
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Inner Acesso Bio (16 dígitos) 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Barras Serial, Smart 
Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

 Cadastro de biometria com 16 
dígitos. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 10.000 com uma 
digital ou 5.000 com duas 
digitais. 

 

 
Catraca 3 Bio (16 dígitos) 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Barras Serial, Smart 
Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
usada para catraca. 

 Cadastro de biometria com 16 
dígitos. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 10.000 com uma 
digital ou 5.000 com duas 
digitais. 
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Catraca 3 Bio Urna (16 dígitos) 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
catraca e/ou urna. 

 Cadastro de biometria com 16 
dígitos. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 10.000 com uma 
digital ou 5.000 com duas 
digitais. 
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Inner Acesso  

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Barras Serial, Smart 
Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

 

 

 
Inner Acesso Bio 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Barras Serial, Smart 
Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

 Cadastro de biometria com 10 
dígitos. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 10.000 com uma 
digital ou 5.000 com duas 
digitais. 
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Inner Acesso Bio Light 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Barras Serial, Smart 
Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

 Cadastro de biometria com 8 
dígitos. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 2.000 com uma 
digital ou 1.000 com duas 
digitais. 

 

 

Catraca 3 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Barras Serial, Smart 
Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
usada para catraca. 
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Catraca 3 Urna 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
catraca e/ou urna. 

 

 
Catraca 3 Bio 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Barras Serial, Smart 
Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
usada para catraca. 

 Cadastro de biometria com 10 
dígitos. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 10.000 com uma 
digital ou 5.000 com duas 
digitais. 
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Catraca 3 Bio Light 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Barras Serial, Smart 
Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
usada para catraca. 

 Cadastro de biometria com 8 
dígitos. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 2.000 com uma 
digital ou 1.000 com duas 
digitais. 

 

 

Catraca 3 Bio Urna 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
catraca e/ou urna. 

 Cadastro de biometria com 10 
dígitos. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 10.000 com uma 
digital ou 5.000 com duas 
digitais. 
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Catraca 3 Bio Light Urna 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
catraca e/ou urna. 

 Cadastro de biometria com 8 
dígitos. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 2.000 com uma 
digital ou 1.000 com duas 
digitais. 

 

 

 
Catraca 3 Flex 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Smart Card ou 
Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
usada para catraca. 
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Inner Net:  

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

 

 

 

 
Inner Net II 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 
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Inner Bio Net 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 4.000. 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

 

 

Inner Net II Bio  

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Capacidade de usuários 
biométricos 4.000. 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 
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Inner Bio Light Net  

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 100 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

 

 

Inner Net II Bio Light 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 100 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 
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Catraca Net 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
catraca e/ou urna. 

 

Catraca Bio Net 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 1.000 ou 4.000 

 Quantidade de acionamento: 02, 
usada para catraca. 
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Catraca Bio Light Net 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 100 

 Quantidade de acionamento: 02, 
usado para catraca 

 

Coletor Urna Net 

 Comunicação: TCP/IP 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitor: Proximidade 

 Quantidade de acionamento: 02 
(cancelas). 

  

 

Inner Plus 

 Comunicação: RS232 ou RS485 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

 * Produto descontinuado 
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Inner Plus II 

 Comunicação : RS232 ou RS485 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

 * Produto descontinuado 

 

Inner Bio  

 Comunicação: RS232 ou RS485 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 1.000 ou 4.000 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

* Produto descontinuado 
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Inner Plus II Bio 

 Comunicação: RS232 ou RS485 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 1.000 ou 4.000 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

* Produto descontinuado 

  

 

Inner Bio Light 

 Comunicação : RS232 ou RS485 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 100 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

* Produto descontinuado 
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Inner Plus II Bio Light 

 Comunicação : RS232 ou RS485 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 100 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

* Produto descontinuado 

 

Catraca Plus 

 Comunicação : RS232 ou RS485 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02, 
catraca e/ou urna. 

* Produto descontinuado 
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Catraca Bio 

 Comunicação : RS232 ou RS485 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 1.000 ou 4.000 

 Quantidade de acionamento: 02, 
usado para catraca. 

* Produto descontinuado 

 

Catraca Bio Light 

 Comunicação : RS232 ou RS485 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 1.000 ou 4.000 

 Quantidade de acionamento: 02, 
usado para catraca. 

* Produto descontinuado 

 

Coletor Urna 

 Comunicação: RS232 ou RS485 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitor: Proximidade 

 Quantidade de acionamento: 02 
(cancelas). 

* Produto descontinuado 
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Inner Disk 

 Comunicação : RS232, RS485, 
Disquete 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Smart Card ou Prox. 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

 

* Produto descontinuado. 

 

Inner Slim Plus 

 Comunicação : RS232 ou RS485 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

* Produto descontinuado 
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Inner Verid  

 Comunicação : RS232 ou RS485 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético, Proximidade ou 
Smart Card. 

 Quantidade de acionamento: 02 
(portas, cancelas, sirenes). 

 Lista de Usuários: até 15.000 

 Capacidade de usuários 
biométricos: 5.000 

 

 * Produto descontinuado 

 

Inner Padrão 

 Comunicação: RS232 ou RS485 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético 

 Quantidade de acionamento: 01 
(portas, cancelas, sirene). 

 Lista de Usuários: até 7.500 

 O "Assistente para Incluir um 
novo Inner" neste modelo é 
válido para o equipamento Inner 
Padrão. 

 

* Produto descontinuado 
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Catraca Inner 

 Comunicação : RS232 ou RS485 

 Quantidade de Leitores: 01  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético 

 Quantidade de acionamento: 01  

 Lista de Usuários: até 7.500 

 O "Assistente para Incluir um 
novo Inner" neste modelo é 
válido para o equipamento 
Catraca Inner. 

 

* Produto descontinuado 

 

Inner Slim 

 Comunicação : RS232 ou RS485 

 Quantidade de Leitores: 02  

 Tipos de leitores: Barras, 
Magnético 

 Quantidade de acionamento: 01 
(portas, cancelas, sirene). 

 Lista de Usuários: até 7.500 

 O "Assistente para Incluir um 
novo Inner" neste modelo é 
válido para o equipamento Inner 
Padrão. 

 

* Produto descontinuado 
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10.2 Especificação Técnica do Gerenciador de Inners 

  

Banco de Dados 

Access. 

  

Comunicação 

- TCP/IP (Inner Acesso, Catraca 3 e linha Inner Net). 

- Serial RS232 ou RS485 (somente linha Inner Plus, produto descontinuado). 

- TopPendrive 5M (somente linha Inner Plus, produto descontinuado). 

 

  

Leitor 

- Configuração de leitor utilizado: barras, magnético, proximidade e mifare.  

- Podem ser configurados até 2 leitores por Inner (mesmo tipo). 

  

Cartões  

- Faixa de dígitos fixos: 4 até 16 dígitos . 

- Faixa de dígitos variáveis: 4 até 14 (para equipamentos Inner Acesso e Catraca 3 

sem biometria). 

- Faixa de dígitos variáveis: 4 até 10 (somente para equipamentos biométricos linha 

Inner Acesso Bio, Catraca 3 Bio e Inner Net Bio). 

  

Coleta 

- Coleta manual ou automática. 

- Coleta marcações em formato Customizado, TopPonto e TopPonto Cripto. 

- Coleta marcações em banco de dados do cliente: Oracle  e MS SQL Server. 

 

Relatórios 

- Relatório de Marcações. 

- Relatório de giros (disponível para catracas). 

- Relatório de digitais cadastradas. 
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Controle de acesso 

- Possui uma lista para controle de acesso que permite bloquear ou liberar o acesso 

do usuário em função do horário. 

- Total de horários: 100. 

- Total de funcionários na linha Inner Acesso e Catraca 3: Podem ser até 15.000 

independente da quantidade de dígitos.  

- Total de funcionários na linha Inner Net: Podem ser até 15.000. Na linha Inner Plus 

e Inner Net dependerá da quantidade de dígitos configurada. 

- Importação de lista de funcionários e horários. 

  

Mensagem 

- Configura mensagem padrão e de resposta. 

- Mudança automática de mensagem por horário para entrada e saída (Disponível 

somente para linha Inner Acesso e Inner PlusII/Net II). 

- Configura até 10 Funções para ponto ou acesso. 

- Configurações disponíveis das funções: libera relê 1 e/ou 2, consulta lista, 

biometria, libera catraca. 

  

Acionamento 

- Configuração de até 2 acionamentos: portas, catracas, cancelas, sirenes ou outros 

dispositivos. 

- Botão de Liberação Externo configurável para Coletores Inner Acesso.  

 

Revista  

- Sorteio para revista de funcionários. 

- Acionamento de dispositivo externo quando o funcionário é selecionado. 

  

Sirene  

- Configura até 100 horários para os acionamentos da sirene. 
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Biometria 

- Configuração do Nível LFD (Proteção contra dedo falso) para Inner Acesso Bio LFD, 

Catraca 3 Bio LFD e Catraca 3 Bio Urna LFD. 

- Cadastro de digitais via Hamster. 

- Cadastro de digitais via leitor USB LC. 

- Manutenção de digitais: backup e envio para outros equipamentos. 

- Lista de usuários somente cartão: até 8.000 funcionários para linha Inner Acesso Bio 

e Catraca 3 Bio.  

- Lista de usuários somente cartão: até 250 funcionários para linha Inner Net Bio.  

- Habilita/Desabilita modo de Identificação (1:N). 

- Habilita/Desabilita modo de Verificação (1:1). 

- Configuração dos níveis de segurança da biometria. 

- Configuração da exibição do nível de qualidade da digital (score). 

  

Outras Funcionalidades  

- Ajuste do relógio. 

- Horário de Verão. 

- Contador de giros. 

- Associa cartões. 

- Operadores. 

  

Opcionais 

- Hamster. 

- Leitor biométrico USB LC. 

- TopPendrive 5M (Produto descontinuado).  

  

Sistemas operacionais compatíveis  

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, XP,  sendo 32 ou 64 bits. No caso de 64 

bits, somente para equipamentos com comunicação TCP/IP. 

  

ATENÇÃO: O Gerenciador de Inner  para a linha Inner Acesso, Catraca 3 e Inner Net, 

pode ser instalada em computadores com sistema operacional 32 bits (x86) e 64 bits 

(x64).  
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Já na linha Inner Plus está disponível somente em computadores com sistema 

operacional 32 bits (x86) . Lembrar que o TopPendrive 5M é usado em produtos da 

linha Inner Plus, portanto somente compatível com sistema operacional 32 bits. 
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10.3 Revisão de alterações do manual do Gerenciador de Inners 

 

Revisão Data Alterações 

 
Revisão 03 

 
19/12/2013 

• Novas janelas de instalação para 
Catraca 3 (Inner Acesso). 
• Compatibilidade geral com Catraca 3 
(Inner Acesso). 
• Nova aba mensagem para Inner Acesso. 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
Revisão 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
02/04/2014 

• Novas janelas de instalação para 
Coletores Inner Acesso. 
• Compatibilidade geral com Coletores 
Inner Acesso. 
• Leitura de cartões código de barras 2 de 
5 Intercalado com dígitos variáveis para o 
Inner Acesso e Catraca 3, de 4 até 14 
dígitos.  
• Implementação de “Botão Externo de 
Liberação” para os coletores Inner 
Acesso.  
• Implementação da opção para salvar 
marcações em banco de dados Oracle em 
modo remoto (Oracle Remoto) e tópico 
correspondente para configuração.  
• Informações a respeito de produtos com 
comunicação serial RS232 e RS485 que 
foram descontinuados, foram retirados 
deste manual. 
• Especificação técnica do Gerenciador de 
Inners 5. 
• Incluído tópico sobre lista de usuários 
somente cartão. 
• Alterações nos requisitos mínimos do 
Windows XP e Windows 2000.  

Revisão 05 27/06/2014 • Informações sobre relatório de “Digitais 
Cadastradas”. 
• Informações sobre relatório “Sem 
Digitais Cadastradas”. 
•Atualização dos requisitos do sistema.   

Revisão 06 06/10/2014 • Atualização dos Padrões de Cartão. 
• Implementação da Criptografia DMP. 

Revisão 07 07/10/2014 • Atualização Níveis de Segurança. 
• Atualização Apêndices. 
• Atualização Inner Acesso Bio. 

Revisão 08 15/10/2014 • Atualização sobre Criptografia. 
 

Revisão 09 16/07/2015 • Implementado funcionalidade para o 
uso de 1 ou 2 templates por usuário. 
• Implementado novo limite para “Lista 
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usuários somente cartão” para 8.000 
usuários. 
• Atualização no Relatório de Giros 

 
Revisão 10 
 

 
14/09/2015 

 
Adicionada nova funcionalidade “Inverte 
sentido de passagem no Relatório de 
Giros” na aba Segurança. 

 
Revisão 11  
 

 
29/10/2015 

 
• Atualização Tipo de cartões dígitos 
variáveis. 
• Atualização da Criptografia DMP. 

Revisão 12 20/06/2016 • Implementação do leitor Código de 
barras serial. 

Revisão 13 23/07/2017 • Adicionado novos modelos de 
equipamentos (Inner Acesso Bio LFD, 
Catraca 3 Bio LFD, Catraca 3 Bio Urna 
LFD, Inner Acesso Bio LC, Catraca 3 Bio LC 
e Catraca 3 Bio Urna LC). 
• Incluído tópico sobre o envio de 
templates via leitor biométrico USB LC. 
• Incluído tópico sobre configuração do 
Nível de proteção contra dedo falso 
(LFD). 
 

 
Revisão 14 

 
22/08/2017 

 

 Inclusão dos novos modelos de 
catracas sendo elas. 

 Catraca 3 PNE 

 Catraca 3 PNE (LFD) 

 Catraca 3 PNE (LC). 

 
Revisão 15 

 
22/03/2018 

 

 Correção ortográfica.  

 


