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2 Introdução 

Este documento tem como objetivo fornecer informações sobre o sistema Schréder 

EXEDRA, a sua arquitetura de ponta a ponta, os componentes principais, as 

características principais e as funcionalidades. Este documento não tem o objetivo 

de ser juridicamente vinculativo. Foi concebido para todas as partes interessadas, 

como clientes e parceiros da Schréder que procuram obter informações sobre a 

arquitetura e os recursos do sistema. 

 

O editor reserva-se o direito de modificar este documento sem aviso prévio. 
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3 Sobre a Schréder 

A Schréder é um fornecedor independente líder de soluções de iluminação exterior 
em todo o mundo. 
Acreditamos que a iluminação poderá capacitar as pessoas, impactar vidas, apoiar 
comunidades e transformar espaços, cidades e o planeta. Na Schréder, somos 
especialistas em usar luz, mas não só. Temos a capacidade de tornar essa luz 
humana, uma competência que chamamos de Lightability™. A ambição da Schréder 
é ajudar os nossos clientes a construir cidades nas quais as pessoas adorem viver, 
preocupando-se com o seu caráter, a comunidade, o ambiente e o futuro. 
 

As cidades precisam de soluções integradas que lhes permitam fazer uma viagem e 
é isso que a Schréder faz. Criamos, aconselhamos, inovamos, integramos, 
disponibilizamos soluções e apoiamos os nossos clientes durante todo o percurso. 
Não se trata de escolher uma solução única para todos, nem de escolher um negócio 
ou um tipo de tecnologia. A jornada consiste em compreender a singularidade de 
cada cidade, os seus pontos fracos e as suas oportunidades, e alinhar novos valores 
a isso mesmo. Queremos descobrir como funciona uma cidade, como o ambiente 
natural coexiste nos espaços urbanos e desenvolver a nossa experiência única em 
iluminação, disponibilizando abordagens inovadoras e novas soluções e 
proporcionando valor para além da iluminação. Conseguir isto requer uma maneira 
diferente de pensar nas coisas. 
 

A Schréder adota uma abordagem agnóstica em termos tecnológicos, usando 
apenas normas e protocolos abertos. Não se trata de tecnologia – que é a nossa 
competência e especialidade – trata-se de entender o que poderá ser feito para 
melhorar bairros e comunidades implementando as soluções certas nos lugares 
certos. 
 

Ao dominar a solução de ponta a ponta, desde a escolha da luz certa até à 
implementação da solução de controlo adequada, a Schréder poderá construir 
backbones de sistema de iluminação personalizados que poderão evoluir e adaptar-
se às necessidades de diferentes áreas urbanas. Esta é uma abordagem agnóstica 
em termos tecnológicos que tornará as cidades à prova do futuro, capazes de se 
integrar não apenas nas soluções da Schréder, mas também nas de outros 
fornecedores de equipamentos para cidades inteligentes. É desse papel central da 
integração do sistema que as cidades precisam para que o potencial infinito do valor 
inexplorado da IoT se torne tangível.  

Construir cidades nas quais as pessoas adoram viver é colocar a tecnologia ao 
serviço dos cidadãos. É isso que aborda o LightabilityTM. 
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4 Plataforma Schréder EXEDRA IoT 

4.1 Descrição geral do sistema 

A Schréder tem mais de 12 anos de experiência em soluções de iluminação 

inteligente, do Owlet Nightshift ao Owlet IoT. A nova plataforma Schréder EXEDRA 

IoT descrita neste documento foi concebida para aproveitar um passado rico de 

forma a facilitar e inovar o futuro com uma interface de utilizador prática centrada 

no cidadão. 

 

A Schréder EXEDRA é uma plataforma aberta de cidade inteligente e Sistema de 

Gestão Central (CMS) que permite aos utilizadores configurar, controlar, comandar 

e monitorizar diferentes tipos de ativos (interoperabilidade baseada em normas 

abertas)1. Suporta luminárias e controladores de luminárias Schréder, bem como 

luminárias e controladores de luminárias de outros fornecedores. Também tem a 

capacidade e o potencial de fazer o mesmo para outros dispositivos IoT ligados, 

como controladores de armários de iluminação pública, monitores de postes, 

sensores, estações meteorológicas e muito mais. 
 

 

  

 
1 Para obter mais detalhes sobre interoperabilidade e compatibilidade com dispositivos ou soluções de 
terceiros, entre em contacto com a Schréder. 
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4.2 Caraterísticas principais 

A Schréder EXEDRA é uma plataforma de gestão de iluminação remota altamente 

eficaz que disponibiliza uma alternativa benéfica às complexas infraestruturas de 

rede IoT proprietárias. Com hardware Schréder, não há necessidade de gateways de 

campo ou configuração de rede, o que faz do Schréder EXEDRA um sistema plug-

and-play. Também está aberto à integração de dispositivos e sensores de terceiros, 

podendo suportar o conceito de "Light as a Hub". Desta forma, fornece uma base 

real ou espinha dorsal para que uma cidade se torne inteligente. 

 

As principais caraterísticas do sistema Schréder EXEDRA são as seguintes: 

 
4.2.1 Fácil e simples 

• Sem gateway – Os controladores de 

luminárias Owlet IoT facultados pela Schréder 

não têm gateways de campo. Isto torna o 

processo de colocação em funcionamento e a 

manutenção muito mais simples e facilita o 

manuseamento. 

• Autocolocação em funcionamento – Com 

controladores de luminárias Owlet IoT, esta 

operação não implica qualquer manuseamento 

nem qualquer ferramenta de instalação 

adicional. Os controladores de luminárias 

aparecem automaticamente na interface do 

utilizador com a sua geolocalização. 

• Inventário automático – Para as luminárias Schréder, todos os dados dos 

ativos são colocados automaticamente no sistema através de uma etiqueta 

RFID. No caso das luminárias não Schréder, o sistema poderá importar todos 

os dados de ativos. 

• Iluminação dinâmica integrada – A plataforma Schréder EXEDRA integra a 

capacidade de iluminação adaptativa em tempo real. Poderão ser ligados 

sensores (como um sensor de movimento PIR) com coletor aberto, ou saída 

de relé, aos controladores de luminárias Schréder Owlet IoT e o acionamento 
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do sensor poderá ser facilmente configurado através da interface do 

utilizador. 

• Centro de automação – Um centro de automação integrado permite que os 

utilizadores configurem ações automatizadas com base em entradas 

predefinidas. 

 

4.2.2 Lista de características 

A interface do utilizador do Schréder EXEDRA 

disponibiliza uma lista abrangente de 

caraterísticas, como: 

• Painel totalmente configurável 

• Gestão de inventário e dispositivos 

• Estado do dispositivo e informações em 

tempo real 

 Gestão de programação de iluminação – 

calendários e programas de controlo 

• Iluminação adaptativa dinâmica – ligando 

sensores a grupos de luminárias 

• Relatórios, alarmes e análise de dados 

• Gestão do consumo de energia 

• Vigilância, monitorização e controlo em tempo real 

• Manutenção de ativos e centro de pedidos 

• Centro de automação 

• Gestão de utilizadores – funções e direitos 
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4.2.3 Agnóstico em termos tecnológicos 

O sistema Schréder EXEDRA conta com normas 

e protocolos abertos. Tendo isto em 

consideração, referimo-nos ao sistema como 

sendo agnóstico em termos tecnológicos. A 

arquitetura do sistema está concebida para 

interagir perfeitamente com outras soluções 

abertas de software e hardware de terceiros. A 

parte do sistema Schréder EXEDRA que nos 

ajuda a adotar uma abordagem independente da 

tecnologia é composta por: 

• Normas usadas nas diferentes camadas 

da solução, como o modelo de dados uCIFI 

e os protocolos de gestão de dispositivos 

LwM2M. 

• CMS certificado pelo protocolo TALQ Smart City. 

• Soluções em nuvem com arquitetura aberta de microsserviços para facilitar 

a escalabilidade e a integração de outras tecnologias. 

• Ecossistema de parceiros capaz de fornecer outras soluções. 
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4.2.4 Gestão de dados 

A Schréder acredita numa forte estratégia de 

gestão de dados que começa pela identificação 

das ferramentas certas para adquirir, validar, 

armazenar, proteger e processar os dados 

necessários, para garantir a acessibilidade, 

fiabilidade e oportunidade dos dados. Além 

disso, a Schréder também implementa 

ferramentas para garantir: 
 

• Residência de dados – para atender aos 

requisitos de armazenamento de dados em 

regiões específicas. 

• Isolamento de dados – para respeitar os 

requisitos de armazenamento de dados 

isolados (mantendo os dados separados dos dados de outros clientes). 

• Identidade isolada – para atender aos requisitos de isolamento de 

utilizadores, grupos, perfis, etc. de outros clientes. 

• Acesso isolado – para atender aos requisitos de front-ends dedicados e 

instâncias de API expostas. 

• Gestão de dispositivo isolado – para respeitar os requisitos de segregação 

física da representação digital e das funcionalidades do dispositivo.  

• Medição de dispositivo isolado – para atender aos requisitos de segregação 

física da telemetria dos dispositivos. 

• Análise de desempenho isolada – para respeitar os requisitos de isolamento 

de dados analíticos físicos dos dados analíticos de outros clientes. 
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4.2.5 Segurança de última geração 

Ao desenvolver soluções inovadoras de IoT 

(Internet of Things), a Schréder esforça-se para 

implementar o mais alto nível de segurança nos 

seus produtos. O foco da Schréder na segurança 

do produto e as medidas de segurança da 

empresa visam otimizar a disponibilidade, 

integridade e confidencialidade dos dados e 

informações confidenciais do cliente, bem como 

a sua proteção contra potenciais 

vulnerabilidades. 

 

O crescimento constante da integração de 

dispositivos externos na plataforma Schréder 

EXEDRA IoT e a adoção de serviços na nuvem 

fizeram com que a Schréder aumentasse as medidas de segurança dos seus 

produtos. Uma vez que existem dados e aplicações dentro e fora da firewall, as 

equipas de segurança e IT da Schréder esforçam-se para garantir que os 

controladores de luminárias fora da plataforma Schréder EXEDRA IoT sejam tão 

seguros como aqueles dentro da mesma (segurança de ponta a ponta). A Schréder, 

portanto, só se concentra em conceder acesso a dispositivos externos após uma 

avaliação rigorosa do risco associado a cada solicitação. Além disso, a Schréder só 

dá acesso aos utilizadores seguindo os princípios PAM (Privileged Access 

Management, Gestão de Acesso Privilegiado). Para proteger o sistema Schréder 

EXEDRA contra sistemas, dispositivos, aplicações e/ou comportamentos suspeitos 

dos utilizadores, a Schréder regista e monitoriza os incidentes de segurança através 

de um sistema SIEM (Gestão de Eventos de Incidentes de Segurança) com suporte 

de uma equipa dedicada de resposta a incidentes. Comprometida com a proteção e 

o sucesso contínuos dos seus clientes, a Schréder tem implementado medidas e 

procedimentos baseados nas melhores práticas. Estes identificam e reduzem os 

potenciais riscos de segurança dos produtos durante o desenvolvimento, os testes 

e a produção do sistema Schréder EXEDRA, seguindo os princípios da segurança 

desde a fase de conceção. 
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Para lidar com estas questões de segurança, a Schréder segue uma abordagem de 

várias camadas em que são tomadas medidas de segurança específicas ao nível do 

dispositivo, da comunicação e da nuvem. Esta metodologia de segurança fornece 

uma análise contínua dos vetores de risco de segurança e mitigação de ameaças 

através de processos e mecanismos de segurança. Em termos de segurança, o 

sistema Schréder EXEDRA faz uso de um sistema de gestão de segurança de 

infraestruturas unificado que fortalece a postura de segurança dos centros de dados 

e faculta uma proteção avançada contra ameaças. 

O sistema Schréder EXEDRA tem fortes capacidades de mitigação de DDoS, apoiado 

por uma nuvem, aplicações e fornecedores de serviços de infraestrutura de alta 

qualidade com as seguintes características: 

• Proteção contra ataques DDoS e tráfego de limpeza na extremidade da rede 

do fornecedor de serviços na nuvem, antes que possa afetar a disponibilidade 

dos nossos serviços. 

• Monitorização de tráfego sempre ativo que fornece uma deteção quase em 

tempo real de um ataque DDoS e atenua-o automaticamente assim que 

detetado. 

• O ajuste adaptável fornece uma inteligência avançada que configura e ajusta 

automaticamente as definições de proteção DDoS.  

• Proteção em várias camadas – Implementação efetuada com uma firewall de 

aplicação da web de gateway de aplicação; a proteção DDoS protege contra 

um conjunto abrangente de ataques de camada de rede (camada 3/4). 

Protege as soluções contra ataques de camada de aplicação comum (camada 

7), como injeção de SQL, ataques de script entre sites e sequestros de sessão. 

A firewall da aplicação da web está pré-configurado para lidar com ameaças 

identificadas pelas 10 principais vulnerabilidades comuns do projeto de 

segurança de aplicações da web aberto. 

 

Por fim, o sistema Schréder EXEDRA é submetido a testes completos de penetração 

realizados anualmente por empresas subcontratadas certificadas de renome. O 

âmbito é a solução de ponta a ponta, hardware, comunicação e teste de plataforma 

de software. 
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5 Arquitetura de sistema de ponta a ponta 

O sistema Schréder EXEDRA é composto pelos seguintes componentes: 
 

• Arquitetura da nuvem – Plataforma Schréder EXEDRA IoT  

o Plataforma nativa baseada na nuvem construída em normas abertas e 

interoperáveis 

o Interface do utilizador 

• Arquitetura de rede 

o Rede de comunicações e controladores de luminárias Owlet IoT 

• Arquitetura de hardware – controladores de luminárias 

 

5.1 Arquitetura da nuvem – Plataforma Schréder EXEDRA IoT 

A arquitetura da plataforma Schréder EXEDRA baseia-se em normas abertas e 

interoperáveis. A solução em nuvem consiste num back-end e numa interface de 

utilizador (IU). A arquitetura da plataforma IoT é nativa da nuvem, microsserviço e 

baseada na inexistência de servidor. 

Os subsistemas da solução são construídos como serviços discretos que poderão 

ser implementados e escalonados de forma independente. Estes atributos 

permitem uma maior escalabilidade e mais flexibilidade na atualização de 

subsistemas individuais e fornecem a flexibilidade necessária para escolher a 

tecnologia apropriada por subsistema. Isto permite a monitorização de subsistemas 

individuais, bem como da plataforma IoT como um todo. 
 

O back-end da plataforma Schréder EXEDRA IoT é composto pelos próprios 

componentes de desenvolvimento da Schréder, por componentes do Microsoft 

Azure IoT e por uma interface de utilizador de terceiros implementada na nuvem 

Azure. 
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Blocos de arquitetura na nuvem 

A lista abaixo descreve os principais componentes da plataforma Schréder EXEDRA 
IoT: 
 

• Dispositivos (e/ou gateways de extremidade locais) permitem o registo 

seguro na nuvem e opções de conectividade para enviar dados para a nuvem 

ou receber dados da mesma. 

• Gateways são blocos de software que permitem a adaptação de protocolo, 

dados e esquema. Estes gateways permitem a autenticação, transformações 

de mensagens, compactação/descompactação ou encriptação/ 

desencriptação. 

• O processamento de fluxo gere grandes fluxos de registos de dados e avalia 

as regras para tais fluxos. Inclui o Device Provisioning Service (DPS) e o hub 

IoT. O DPS representa a etapa do ciclo de vida do dispositivo quando um 

dispositivo é introduzido no sistema e lida com interações com sistemas 

externos, como uma API máquina a máquina (M2M) de uma operadora móvel 

para ativar ou desativar SIMs. O fluxo de trabalho de provisionamento garante 

que o dispositivo é registado com todos os sistemas back-end que precisam 

de saber a sua identidade e os atributos de metadados adicionais. O hub IoT 

é um serviço de grande escala que permite comunicações bidirecionais 

seguras a partir de uma série de dispositivos. 

Este liga os dispositivos e disponibiliza suporte à ingestão de telemetria de 

grande volume para o back-end da nuvem, bem como tráfego de controlo e 

comando para os dispositivos. 
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• Integração de negócios é um conjunto de APIs que permite a ligação a outros 

sistemas de plataforma externa. 

 

5.2 Arquitetura de rede - Owlet IoT  

O hardware Owlet IoT não possui gateway, no sentido de que não requer a 

implementação de gateways de campo. Os nós deste sistema ligam-se através de 

uma operadora de redes móveis. A rede inclui as seguintes caraterísticas principais: 

• Fácil de instalar – a instalação de um novo dispositivo na rede é rápida e 

intuitiva, sem a necessidade de um operador humano para realizar 

procedimentos complicados. 

• Segura – a rede é segura. 

• Fiável – a rede é robusta, sem ponto de falha. 

• Baixo consumo de energia – a rede é extensível a dispositivos de baixo 

consumo de energia, como sensores. 

• Comprovada – a rede baseia-se em tecnologias existentes e comprovadas. 

• Aberta e interoperável – a rede foi concebida para ser aberta, flexível e 

interoperável. 
 

 
Arquitetura do sistema Owlet IoT  
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5.2.1 Dispositivo-nuvem (comunicações verticais) 

Cada elemento de iluminação pública está equipado com um controlador de 

luminária Owlet IoT que se liga a uma rede móvel 3G existente para interagir com o 

sistema de back-end. Se, por algum motivo, a rede 3G não estiver disponível, poderá 

ser utilizada a rede 2G como alternativa, fornecendo conectividade contínua ao 

sistema de back-end. 

 
No núcleo da operadora de redes móveis, as sessões de dados de rede associadas 

aos controladores de luminárias são tratadas separadamente e atribuídas a recursos 

dedicados na rede móvel. Isto é obtido através de APNs (Access Point Names, Nomes 

de Pontos de Acesso) privados atribuídos à Schréder. Um servidor Radius dedicado 

lida com e gere a atribuição de endereços IP de forma independente para os 

dispositivos. Um dispositivo só poderá receber um endereço IP se for conhecido no 

back-end e fornecer um nome de utilizador e uma palavra-passe exclusivos durante 

a solicitação do endereço IP. A ligação entre a rede central da operadora de redes 

móveis e os centros de dados da Schréder que hospedam a camada de back-end é 

feita através de uma ligação de dados IP dedicada realizada numa rede MPLS 

(Multiprotocol Label Switching, Comutação de Rótulos Multiprotocolo) privada. 

 
5.2.2 Dispositivo-dispositivo (comunicações horizontais) 

A solução de hardware Owlet IoT que se liga à plataforma Schréder EXEDRA IoT 

também faz uso de uma solução de rede baseada em malha para comunicação 

horizontal dispositivo a dispositivo. A rede em malha horizontal dispositivo-

dispositivo é implementada automaticamente através do protocolo de comunicação 

Zigbee aberto. Esta rede em malha de curto alcance é usada para redes de sensores 

com requisitos de tempo de resposta rápido, como sensores de movimento usados 

para iluminação dinâmica. 
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5.3 Arquitetura de hardware – controladores de luminárias Owlet 

IoT 

Os controladores de luminárias Owlet IoT (LUCO P7 CM ou LUCO P7 CM HV) incluem 
as seguintes características e interfaces: 

• Medidores de grau de utilidade com uma precisão de medição superior a 1% 
em todo o intervalo de atenuação; 

• Suporte para protocolos DALI e 1-10V para controlar as luminárias; 
• Suporte para até 4 dispositivos DALI (relés e controladores); 
• Fotocélula integrada que fornece funcionalidade à prova de falhas; 
• Módulo GPS incorporado para suportar a colocação em funcionamento 

automático e a sincronização do relógio em tempo real; 
• O leitor RFID permite a funcionalidade total da gestão de inventário para as 

luminárias Schréder; 
• A deteção de cruzamento zero para limitar as correntes de irrupção através 

da comutação do relé está incorporada; 
• Conector de bloqueio de torção NEMA ANSI C136.41 (7 pinos); 
• Atualização de firmware sem fios. 

 
Interfaces do controlador de luminária 

 

Os controladores de luminárias Owlet IoT estão concebidos para uma fácil 

instalação e colocação em funcionamento plug-and-play. O processo de instalação 

e atribuição dos controladores poderá ser resumido da seguinte forma: 

1. Os controladores de luminárias leem o identificador da luminária no adesivo 

RFID (nas luminárias Schréder) e a posição GPS da luminária e reportam de 

volta ao back-end, para que o dispositivo possa ser registado 

automaticamente no projeto correto. 
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2. Estes dados são então enviados para a interface do utilizador ou para o 

Software de Controlo Central (CMS) de terceiros, permitindo ao sistema saber 

que controlador de luminária está instalado em que luminária (qual 

fornecedor, tipo, modelo), em que rua e em que endereço. 
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6 Interface do utilizador Schréder EXEDRA 

A interface de utilizador da plataforma Schréder EXEDRA IoT é um componente de 

software robusto, fácil de usar e responsivo. É uma aplicação de software baseada 

na web que permite aos utilizadores configurar, controlar e monitorizar 

remotamente muitos tipos de dispositivos numa rede ligada – luminárias Schréder, 

luminárias de outros fornecedores ou controladores de luminárias de outros 

fornecedores. A interface do utilizador também permite aos utilizadores configurar 

e controlar outros sensores, registar ativos offline adicionais e mostrá-los no mapa. 

 

Interface do utilizador para monitorizar soluções de cidades inteligentes 

 

A interface do utilizador disponibiliza novas caraterísticas e funcionalidades para 

uma melhor experiência do utilizador. As suas principais caraterísticas são descritas 

nas secções abaixo.  
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6.1 Duas versões: EXEDRA SMART & EXEDRA PRO 

A interface do utilizador está disponível em duas versões diferentes: 

• Schréder EXEDRA SMART 

• Schréder EXEDRA PRO  

 

A Schréder EXEDRA SMART é uma plataforma de gestão de iluminação de última 

geração que poderá controlar, monitorizar e analisar a iluminação pública de uma 

forma simples de utilizar. Está focada na gestão de iluminação inteligente e é um 

dos sistemas mais completos do mercado, incluindo: 

• Um extenso conjunto de funcionalidades (além das plataformas Nightshift e 

Owlet IoT existentes)  

 

A Schréder EXEDRA PRO baseia-se na oferta SMART, mas disponibiliza uma 

experiência do cliente mais personalizada e flexível, permitindo ir para além das 

aplicações de iluminação urbana inteligente: 

• Funcionalidades adicionais na interface do utilizador para melhorar a 

flexibilidade e agilidade (por exemplo, mecanismo de automação); 

• Potencial para criar e gerir muitos objetos diferentes da cidade dentro da 

interface do utilizador através de um modelo de dados transversal (por 

exemplo, controladores de armários, monitores de postes, aberturas de 

portas, sensores, estações meteorológicas, sensores de poluição, etc.)2; 

• Acesso a webinars mensais de especialistas e otimização. 

  

 
2 A gestão de outros objetos ainda não está disponível na interface do utilizador, mas a versão PRO 
permitirá fazê-lo num futuro próximo (ao contrário da SMART). 
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6.2 Colocação em funcionamento 

Para a iluminação pública inteligente, a Schréder disponibiliza uma das soluções 

mais simples de instalar e colocar em funcionamento no mercado. A primeira 

interação do cliente com o sistema Schréder EXEDRA ocorre durante a instalação 

dos controladores de luminárias. 

 
 

O fornecimento de um sistema de controlo de iluminação pública garante que 

apenas os dispositivos conhecidos estejam autorizados a ligar-se ao sistema (ou 

seja, os fornecidos pela fábrica da Schréder e registados na base de dados de 

ativos). 

 

A instalação física dos controladores é simples e, após ligar a luminária, os 

controladores também serão alimentados para validar a instalação. 

 

 
 

Instalação do controlador de luminária com colocação em funcionamento automática 

 

Alguns momentos após os controladores de luminárias terem sido instalados com 

sucesso, serão registados automaticamente na plataforma IoT para serem 

totalmente colocados em funcionamento.  
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6.3 Painel totalmente configurável 

O painel mostra uma descrição geral detalhada do projeto. É composto por vários 

painéis, chamados de widgets, que mostram a quantidade de dispositivos, os 

últimos relatórios, as falhas, os pedidos, etc. 

 

 

 

 

Painel 

 

 

 

 

O painel é totalmente configurável e poderá ser guardado por utilizador. Os 

utilizadores poderão mover, redimensionar, reorganizar, adicionar ou remover 

widgets para atender às suas necessidades. 

 

  

Widget de pedidos Widget de inventário 

Widget de tendência 

de estado 

Widget de mapa de 

estado 

Ícones de aplicações Adicionar um 

widget 

Widget de verificação de integridade 

  

Widget de falhas ativas 
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6.4 Gestão de inventário e dispositivos 

A aplicação de inventário permite que os utilizadores façam a gestão de dispositivos. 

Os utilizadores poderão criar, editar e eliminar os seus próprios dispositivos 

manualmente no mapa usando uma importação de ficheiro CSV ou através de APIs 

para automatizar a sincronização do inventário com sistemas de gestão de 

ativos/GIS de terceiros. A aplicação de mapa de inventário proporciona uma 

visualização de mapa de todos os dispositivos de projeto controlados pela 

plataforma Schréder EXEDRA IoT. 

 
 

Mapa de inventário – visualização de mapa de dispositivos 

A aplicação de lista de inventário permite aos utilizadores consultar o inventário de 

dispositivos controlados pelo sistema Schréder EXEDRA de uma forma poderosa e 

flexível. Os utilizadores poderão criar várias listas de inventário para atender a 

diferentes necessidades, como: "Listar todos os dispositivos que estão a consumir 

mais energia do que o esperado" ou "Listar todos os elementos de iluminação 

pública que relataram mais de 5 falhas no mês passado", etc. Este também permite 

a edição em massa de milhares de dispositivos em simultâneo, criando listas de 

favoritos ou acionando a colocação em funcionamento imediata ou atrasada de 

dispositivos. 
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Lista de inventário – lista de dispositivos 

6.5 Estado do dispositivo e informações em tempo real 

A aplicação de estado de iluminação pública mostra uma descrição geral rápida do 

estado do sistema e fornece dados históricos para todos os dispositivos. Também 

disponibiliza uma representação gráfica abrangente de todos os incidentes/falhas 

relatados pelos dispositivos. Poderá exibir centenas de milhares de dispositivos num 

mapa navegável para fornecer, de imediato, os principais indicadores de 

desempenho, uma descrição geral da rede, estados do dispositivo, a localização das 

principais interrupções e acesso a informações adicionais (por exemplo, dados 

históricos de medição) para análise posterior. 
 

 
 

Estado da iluminação pública – visualização do mapa do estado dos dispositivos 
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6.6 Gestão de programação de iluminação – calendários e 

programas de controlo 

A Schréder disponibiliza novas caraterísticas em relação aos recursos de perfil de 

atenuação, melhorando as do seu sistema Owlet IoT anterior. O que era conhecido 

como perfis de dimming divide-se agora em programas de controlo e calendários. A 

aplicação de agendamento de iluminação pública permite uma fácil criação, edição 

e eliminação de programas de controlo com diferentes níveis de atenuação e 

tempos de acordo com vários cenários, bem como alcançar poupanças de energia 

significativas. 
 

 
 

Agenda de iluminação pública – programas de controlo 
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Os programas de controlo poderão ser atribuídos a dias ou eventos em calendários. 

Isto proporciona uma excelente flexibilidade, permitindo que as cidades adaptem a 

iluminação a diferentes cenários (por exemplo, dias de semana, fins de semana, 

temporadas, feriados, eventos específicos, etc.). Os calendários são exibidos com 

cores diferentes para distinguir programas de controlo excecionais para dias ou 

períodos específicos. 
 

 
 

Agenda de iluminação pública – calendários 
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6.7 Iluminação adaptativa dinâmica – ligando sensores a grupos 

de luminárias 

A aplicação de agendamento de iluminação pública também permite que os 

utilizadores configurem cenários para sistemas de iluminação dinâmicos. Esta 

metodologia de configuração é totalmente compatível com as funções de 

iluminação dinâmica especificadas no protocolo TALQ v2. 

 

Os utilizadores poderão adicionar uma ou mais regras de controlo dinâmico, definir 

um período ativo e selecionar o tipo de acionamento (sensor) e o nível de dimming 

a aplicar aquando da ativação. 

Por exemplo, como mostrado abaixo, um programa de controlo predefinido (a 

amarelo) é configurado para definir um comando de redução para 10% entre as 0h 

e as 5h, mas a regra de controlo dinâmico, com uma prioridade mais alta, colocará 

novamente o nível de atenuação nos 90% se o evento do sensor for acionado 

durante o período de controlo dinâmico (riscas azuis). 
 

 
 

Agenda de iluminação pública – controlo dinâmico 
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6.8 Relatórios, alarmes e análise de dados 

A plataforma Schréder EXEDRA IoT recolhe dados de todos os dispositivos 

(controladores de luminárias e outros tipos de dispositivos) no local e mostra-os na 

interface do utilizador em formatos numéricos e gráficos. Os dados estão 

imediatamente disponíveis num grande conjunto de ferramentas avançadas de 

análise de dados, no mapa e em relatórios, para permitir que os utilizadores 

identifiquem interrupções e as analisem e corrijam. As aplicações central de 

relatórios e relatório de energia facultam uma forma poderosa e intuitiva de 

documentar o estado geral e os dados detalhados dos dispositivos geridos. Os 

utilizadores poderão visualizar e criar uma série de relatórios, como:  

• Relatórios de energia para calcular o consumo de energia (em kWh), gráficos 

de horas de pico e fora de pico (em kWh) para qualquer zona geográfica, 

subzona ou qualquer outro grupo. Calcula o consumo de energia para todos 

os controladores de luminárias no grupo selecionado e a energia poupada em 

comparação com a potência total da lâmpada e a poupança de CO2 

equivalente. As informações são exibidas com gráficos de barras e em modo 

de lista com agregação mensal, semanal ou diária. 

• Verificação da integridade do sistema e gráficos de tendência de estado para 

visualizar a evolução, por noite, de problemas menores e maiores relatados 

para as luminárias; 

• Número acumulado de horas de funcionamento da lâmpada para avaliar a 

poupança de energia (em horas); 

• Relatórios avançados e personalizados. 
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Centro de relatórios - relatório geral de energia 

Além disso, a aplicação de análise de dados do mapa da iluminação pública permite 

que os utilizadores visualizem e criem vários mapas de calor com análises de dados 

de dispositivos, como: 

• Nível de lâmpada 

• Tensão da rede (em V) 

• Potência ativa (em watts) 

• Fator de potência 

• Temperatura 
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Análise de dados do mapa da iluminação pública – mapa de calor 

6.9 Vigilância, monitorização e controlo em tempo real 

Independentemente do tipo de rede de comunicação e do modelo de dispositivo, o 

sistema Schréder EXEDRA faculta um conjunto completo e intuitivo de 

funcionalidades de comando manual e controlo remoto em tempo real. Todos os 

comandos manuais são ativados por palavra-passe para garantir que nada possa ser 

feito para comprometer a segurança da cidade. Permite que os utilizadores: 

• Enviem um comando de substituição manual para um ou vários controladores 

de luminárias com um tempo específico (por exemplo, LIGAR esta luz durante 

15 minutos e depois voltar ao automático); 

• Leiam os valores de medição de um único controlador ou de um grupo de 

controladores de luminárias em tempo real e exibam valores e marcas 

temporais de data/hora. 
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Controlo em tempo real – controlo manual do dispositivo 
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6.10  Manutenção de ativos e centro de pedidos 

A interface do utilizador fornece uma forma simples e eficiente de lidar com todo o 

ciclo de vida de problemas e falhas associados aos dispositivos. A aplicação de 

manutenção de iluminação pública apresenta uma lista de falhas e um gráfico de 

tendências para um ou vários grupos selecionados de dispositivos. 

 

A aplicação centro de pedidos permite que o utilizador crie, priorize, atribua, rastreie 

e faça a gestão de pedidos (bilhetes/tickets) ou quaisquer outros eventos e os 

associe a quaisquer dispositivos no inventário. Todos os tipos de ativos (por 

exemplo, luminárias controladas ou não controladas, cabos, armários) poderão ser 

associados a um pedido em conjunto com um estado, gravidade, descrição, 

comentários opcionais e ficheiro em anexo (por exemplo, fotografia). 
 

  
 

Centro de pedidos – gestão de pedidos 
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6.11 Centro de automação 

A interface do utilizador faculta uma interface gráfica intuitiva para definir regras 

complexas e personalizadas usando uma biblioteca de blocos funcionais que o 

utilizador poderá selecionar, configurar e vincular como de Lego se tratasse. 

 

O centro de automação adiciona grandes recursos de personalização à plataforma 

IoT, abrangendo a criação de alertas, notificações, criação de eventos 

personalizados na plataforma, desempenho de cálculos complexos, acionamento de 

relatórios e agregação de dados. A execução destas tarefas poderá ser 

constantemente gerida pelo cliente e as tarefas poderão ser agendadas conforme 

necessário. 
 

 
 

Centro de automação – gestão de alertas 
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6.12  Gestão de utilizadores – funções e direitos 

A interface do utilizador disponibiliza uma autenticação do utilizador em duas 

etapas (palavra-passe e código de segurança), o que permite ao administrador do 

sistema reforçar a segurança do sistema. 

A aplicação de configuração do utilizador permite que os administradores do 

sistema criem diferentes perfis de utilizador e os atribuam a uma função. As funções 

são configuradas para atribuir direitos de acesso por aplicação/funcionalidade, por 

tipo de dispositivo e por grupo geográfico. É fácil criar um acesso específico para 

operadores de manutenção, operadores de energia, diretores, subcontratados ou 

operadores municipais. Também é possível limitar os direitos de acesso a algumas 

aplicações (ou seja, LIGAR/DESLIGAR manualmente, comando de atenuação, 

atualização de inventário, etc.) e limitar o acesso a áreas geográficas específicas. 
 

 
 

Perfis de utilizador - funções e permissões 
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7 Definições e terminologia 

A lista abaixo descreve os termos técnicos, acrónimos e abreviaturas usados neste 

documento ou, de forma mais geral, para sistemas de controlo. 

 

API (Application Programming 

Interface, Interface de Programação 

de Aplicações) – Uma interface de 

programa que usa um conjunto de 

funções, procedimentos, definições e 

protocolos de comunicação que 

permite interações/interligações, 

comunicação e uma troca contínua de 

dados entre diferentes sistemas 

(como o CMS), software e dispositivos 

ligados. 

 

APN (Access Point Name, Nome de 

Pontos de Acesso) – O nome de um 

gateway entre GSM, GPRS,  

rede móvel 3G ou 4G e outra rede 

informática, geralmente a Internet. 

 

Ativo – Um equipamento (luminária, 

armário, etc.) que pode ser 

identificado, configurado, gerido e 

mantido remotamente usando o 

sistema Schréder EXEDRA. 

 

Autocolocação em funcionamento – O 

processo que garante que um 

controlador de luminária Schréder é 

automaticamente registado e 

configurado como um ativo na 

plataforma Schréder EXEDRA IoT sem 

intervenção humana a partir do 

momento em que é ligado na 

luminária. 

 

CMS – CMS poderá ter significados 

diferentes, embora geralmente 

tenham a mesma finalidade: Software 

de Controlo Central, Sistema de 

Gestão Central ou Sistema de Gestão 

da Cidade. No contexto de Smart 

Cities, CMS refere-se a Software de 

Controlo Central – uma aplicação que 

permite a configuração, o controlo, o 

comando e a monitorização remotos 

de dispositivos ligados em rede. 

 

Gateway – Um dispositivo físico ou 

virtual destinado a ser um tradutor 

entre duas redes de comunicação 

diferentes. É bidirecional e capaz de 

gerir protocolos de comunicação e 

redes físicas e virtuais, bem como 

administrar prioridades de 

comunicação entre as duas redes. 

 

IoT (Internet of Things) – Um amplo 

ecossistema de objetos físicos ligados 

à internet, capaz de se identificar e 

comunicar dados a outros objetos com 
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o auxílio de uma rede de comunicação 

para processamento digital. 

 

LwM2M (Light Weight Machine to 

Machine) – Um protocolo de nível de 

aplicação concebido para dispositivos 

de baixo consumo de energia que 

fornece um conjunto de proce-

dimentos para lidar com o ciclo de vida 

de dispositivos IoT e define uma 

estrutura de modelo de dados 

compreensível para dispositivos 

LwM2M. O protocolo LwM2M é 

definido pela Open Mobile Alliance 

(OMA) SpecWorks, que tem uma forte 

ligação com a indústria das 

telecomunicações. 

 

Malha versus Estrela – Topologias de 

rede de rádio com diferentes 

esquemas de ligação. Nas redes em 

estrela, cada nó é ligado a um nó de 

gateway/router de fronteira. Em redes 

em malha, cada nó está diretamente 

ligado a outro para criar uma malha, ao 

invés de uma estrela. 

 

NEMA (National Electrical Manufac-

turers Association) – Associação de 

fabricantes de equipamentos elétricos 

e de imagiologia médica.  

 

Rede – Os elementos de rede e 

conectividade do sistema Schréder 

EXEDRA, permitindo que os 

controladores de luminárias Owlet IoT 

se liguem à plataforma Schréder 

EXEDRA IoT. 

 

OTA (Sem Fios) – Em programação, 

OTA refere-se a vários métodos de 

distribuição de novo software, 

definições de configuração e 

atualização de chaves de encriptação 

para dispositivos. 

 

Controladores de luminárias Owlet IoT 

– Dispositivos de hardware (LUCO P7 

CM e LUCO P7 CM HV) e os seus 

componentes de software integrados 

concebidos para monitorizar e 

controlar luminárias com base em 

controladores e sensores eletrónicos. 

 

Owlet Nightshift - Solução de 

iluminação remota Schréder composta 

pela combinação de controladores de 

luminárias (Owlet P7, Owlet NXP ou 

Owlet ADP), controlador de segmento, 

back-end e software (Interface de 

Utilizador Web). 

 

Sensor PIR (Princípio do Infravermelho 

Passivo) – Um sensor eletrónico que 

mede a luz infravermelha (IV) que 

irradia de objetos no seu campo de 

visão. É usado em aplicações de 

iluminação automática e alarmes de 
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segurança para detetar movimentos 

gerais. 

 

Plataforma Schréder EXEDRA IoT – A 

plataforma IoT da Schréder concebida 

para gestão remota de iluminação, 

composta por servidores, bases de 

dados e componentes de software, 

incluindo a interface do utilizador. 

 

Sistema Schréder EXEDRA – Solução 

completa composta pela plataforma 

Schréder EXEDRA IoT, controladores 

de luminárias, rede e interface do 

utilizador. 

 

TALQ – O nome de um consórcio e 

protocolo Smart City que permite que 

Redes de Dispositivos Externos (ODNs, 

Outdoor Device Networks) de vários 

fornecedores interoperem e comuni-

quem com um único sistema de 

Software de Controlo Central (CMS) 

através de um protocolo de aplicação 

padrão. 

uCIFI – Uma aliança sem fins 

lucrativos de empresas, cidades e 

líderes de IoT, comprometidos em 

normalizar modelos de dados de 

cidades inteligentes e serviços 

públicos. 

 

Interface do utilizador (IU) – O front-

end da plataforma Schréder EXEDRA 

IoT. É acessível através de um 

navegador da web e permite que os 

utilizadores controlem a iluminação 

pública remotamente. 

 

Zigbee – Uma rede sem fios baseada 

na norma técnica IEEE 802.15.4.  

Concebida para protocolos de 

comunicação de alto nível usados para 

criar redes de área pessoal com baixa 

taxa de dados, rádios digitais de baixa 

potência e outras necessidades de 

baixa largura de banda de baixa 

potência.

 

 

NOTA: Os termos listados acima são apenas para fins informativos e não se destinam 

a ter um efeito legal ou qualquer outro efeito vinculativo. 
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