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1. CONHECENDO O SISTEMA 

1.1 O que é o ASSET? 
O sistema ASSET - Sistema de Controle de Ativos consiste em um sistema 

RFID desenvolvido para atender necessidades no controle de bens patrimoniais de 

empresas nos diversos segmentos: logística e cadeia de suprimentos, saúde, varejo, 

indústria, hotelaria, alimentação e transportes.  

Através do uso da tecnologia RFID (Identificação por Rádio Frequência), 

caracterizado pela associação de antenas aos leitores para identificação das TAG`s, 

que serão inseridas no início do processo de controle, o sistema permitirá o registro 

dos bens, consulta em tempo real das entradas e saídas de ativos e contagem dos 

mesmos. As movimentações necessárias de um ativo deverão ser definidas no 

sistema como "eventos" sendo previamente configuradas. Neste processo, um ativo 

poderá entrar e sair de um local e o sistema deverá identificar esta ação para que o 

usuário receba notificações referentes a esses eventos possibilitando assim, todo o 

controle de bens da empresa. 

 

1.2 Arquitetura do Sistema 
Para o funcionamento do sistema, o software será instalado em uma VM 

(Virtual Machine) em cada sede ou filial de uma empresa. Os módulos que farão 

parte do processo necessário para o funcionamento do sistema são:  

 

• Tracker (VM) - Tem a função de processar os dados já convertidos da leitura 

RFID, ele recebe estes dados através do MQTT que o conecta ao BROCKER. 

Os dados serão processados, armazenados e irão gerar ações necessárias 

para emissão de alertas no processo de monitoramento de ativos.   

• Broker (VM) - É o elemento intermediário usado na comunicação entre o 

RFID e o TRACKER, sem ele, a informação de evento emitida pelo RFID não 

será recebida pelo TRACKER. 

 

• Banco de Dados (VM) - Através do uso do banco não estruturado 

MONGODB torna-se possível a configuração personalizada do banco, ou 
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seja, dados poderão ser adicionados ao sistema, mesmo que ele já tenha sua 

estrutura definida. O sistema então, se adaptará a esta nova estrutura. 

 

• RFID (Raspberry) - Recebe os dados do leitor RFID que surgem da leitura 

das antenas instaladas no ambiente e emite o evento MQTT ao BROCKER. 
*Atenção, os dados detalhados referentes ao RFID que 
também são elementos necessários para o funcionamento da 

comunicação do sistema, serão explicados no próximo tópico - 

Módulo RFID. 

 

Segue abaixo a exemplificação do processo de funcionamento do sistema: 

 
Figura 1: Esquema de Arquitetura do Sistema ASSET (iotech Automação, 2019) 

 
 

2. MÓDULO RFID 

2.1 O que é RFID? 
O uso da tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification ou, em português, 

Identificação por Rádio Frequência) se aplica a diversos contextos, esta tecnologia 
auxilia na gestão de fluxo de ativos (materiais), possibilitando o rastreamento e 
controle dos ativos identificados. As TAG`s de identificação podem ser utilizadas 
diretamente ou através de um material de uso destinados à pessoas, animais, 
produtos e embalagens. A forma de gravação e transmissão de dados desta 
tecnologia tem alcance diferenciado ao de código de barras.  
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2.2 Código de Barras x RFID 
 

As principais diferenças entre esses dois sistemas de identificação de 
produtos são: 

 
• Código de barras - Impresso na superfície para que o código fique visível 

para a leitura. Não pode ter nada entre a etiqueta e a leitora. A etiqueta ou a 
leitora precisa estar parada, lê uma por vez. Pouca velocidade, pouca 
distância de leitura, baixa produtividade. 
 

• RFID - O código fica gravado no chip, leitura sem contato, pode ser lida 
através de madeira,  plástico, papel tecido, etc.  Capturado em movimento. Lê 
várias etiquetas simultaneamente. 
 

 

2.3 Componentes RFID 
Os dados são captados por uma antena conectada ao leitor que faz o 

processamento das informações capturadas e encaminha ao RASPBERRY. Para o 

uso do RFID é necessário os seguintes itens:  

 

• Etiqueta RFID - possuirá o circuito e a informação para transmissão, que 

serão convertidos em ondas de rádio do RFID para informações digitais e 

poderão ser lidas em um computador. 

 

• Antenas - necessária para leitura de sinal da TAG RFID, as antenas poderão 

ser fixas ou móveis de acordo com a necessidade do ambiente. As antenas 

fixas geralmente são aplicadas especificamente na entrada e saída de locais. 

As antenas móveis são usadas como leitor manual através da pistola de 

leitura RFID. A antena é quem torna possível a transferência de informação 

para os leitores RFID. 

 

• Leitor RFID UHF - O leitor UHF (Ultra High Frequency) oferece alcance de 

leitura maior (aproximadamente 6 metros), além disso, possibilita uma 

transferência mais rápida de dados ao Raspberry. 
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• RASPBERRY - Trata os dados capturados, processando cada etiqueta por 

vez, emitindo em seguida, os dados de evento para o computador (VM).  

 

• VM (Software ASSET) - Recebe os dados do RFID e os processa para gerar 

ações no sistema, é nela que as informações ficam armazenadas. 

 

Segue abaixo um esquema que melhor representa toda a conexão no processo 

entre os componentes:  

 
Figura 2: Esquema de Componentes RFID (iotech Automação, 2019) 

 

2.4 Protocolos de Conexão  
Os protocolos LLRP e UDP são as possibilidades do sistema para permitir a 

conexão entre o leitor e o módulo RFID. 

• LLRP (Low Level Reader Protocol) - fornece o controle de RFID por 

operação de cronometragem e acesso aos parâmetros de comando por ar. 

• UDP (User Diagram Protocol) - é destinado para a não conexão, a 

transmissão de dados não permite por este protocolo a leitura de informações 

sobre o emissor dos dados. 
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3. MÓDULO TRACKER 

3.1 Integração com outros sistemas 
 O módulo TRACKER recebe informações de outros módulos através do 

protocolo MQTT. Para isso, os únicos requisitos necessários são: 

a. Seguir a estrutura de tópicos definida; 

b. Seguir o formato das mensagens definida; 

 

Essa característica faz com que a forma com a qual os dados são obtidos fiquem 

encapsuladas em seus próprios módulos. Podendo se utilizar de diferentes 

tecnologias, tais como: 

• RFID 

• QRCode 

• Código de barra 

• NFC 

• Bluetooth 

 

Essa versatilidade torna o sistema ASSET ideal para diversos cenários. 

Gerenciamento de estoque, controle de pessoal, controle de inventário e 

selfcheckout são alguns exemplos de aplicações. 

As ações geradas pelo TRACKER, baseada nos eventos recebidos, são 

realizadas através de protocolo MQTT e HTTP. Esse aspecto também facilita a 

integração com outros sistemas, pois esses protocolos são bastante utilizados no 

mercado além de serem simples de implementar.  
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Segue abaixo uma representação do fluxo dos itens que serão mencionados nos 

próximo tópico que compõem todo o processo:  

 

Figura 3: Esquema de Funcionamento do TRACKER (iotech Automação, 2019) 

 

3.2 API Rest 
O módulo TRACKER expõe uma API Rest que possibilita o gerenciamento do 

sistema. 

Foi desenvolvido uma biblioteca, chamada atualmente “Viladator”, para auxiliar na 

validação dos dados que são recebidos. Mais informações sobre os dados que são 

recebidos e sua padronização pode ser encontrado na documentação da API. 

A tecnologia de autenticação utilizada é JWT. O usuário deve criar uma conta no 

sistema, se tudo ocorre bem, um token será gerado para aquele usuário. Outra 

forma de se obter um token é efetuando a entrada (log in) no sistema. Ao se obter 

um token, esse deve ser enviado no header de todas as requisições que são feitas a 

API, para que o servidor identifique o usuário e saiba se aquele usuário tem 

permissão para realizar a operação que ele está tentando realizar. 

As funcionalidades do sistema que API expõe são referentes á: 

• Asset 

• Asset Extra 
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• Asset Group 

• Local 

• Notification 

• Promise 

• RfidConfig 

 

A documentação completa da API Rest do sistema ASSET pode ser encontrada no 

endereço: docs.iotechautomacao.com.br/asset 

3.3 SocketIO 
O SocketIO é utilizado nas funcionalidades em tempo real. Eventos de entrada e 

saída, vinculação de ativos e criação de grupo utilizam SocketIO para troca de 

informações. 

Para utilizar essa funcionalidade, siga os passos: 

1. O cliente deve fazer uma conexão via SocketIO ao servidor 

2. Depois de conectado, o cliente deve emitir um evento via SocketIO no tópico 

“token” o seu token. 

O servidor receberá o token e verificará se é válido. Depois de verificado a 

validade, o servidor armazenará esse usuário para emitir eventos. Ao receber um 

evento de outro módulo, o TRACKER processará esse evento e o enviará via 

SocketIO, cujo tópico é o localId de onde o evento ocorreu. 

3. O usuário deve ouvir os eventos, localId como tópico, para receber os 

eventos do local que ele deseja ouvir. 

3.4 noSQL 
No sistema ASSET existem dados que não seguem um modelo. Por exemplo, o 

modelo de um ativo é flexível, ou seja, cada ativo pode possuir suas próprias 

características. O MongoDB – banco de dados utilizado devido as características do 

sistema - suporta modelo de dados flexíveis, o que permite que o esquema dos 

dados mude facilmente conforme a evolução da aplicação. 

O TRACKER é desenvolvido em NodeJS (JavaScript) e no MongoDB os dados são 

armazenados como JSON, essa característica facilita bastante a implementação do 
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sistema. Além disso, o fato de os dados serem armazenados em JSON permite 

conter atributos “aninhados” e evita normalizações desnecessárias. 

O MongoDB foi construído para ter alta escalabilidade, performance e alta 

disponibilidade. Essas características são requisitos básico do sistema ASSET, 

devido ao grande volume de dados que será gerado. 

3.4.1 MongoDB 
O MongoDB é um banco de dados in-memory, essa característica permite que ele 

possua alto-desempenho para escritas, diferente dos bancos de dados relacionais 

que escrevem dados obrigatoriamente em disco. Além disso, possui funcionalidades 

de replicação nativa, o que permite a escalabilidade horizontal do banco. 

3.4.2 Distribuição e Replicação 

O MongoDB possui funcionalidade de replicação e failover automatizado, o que 

facilita o desenvolvimento dessa funcionalidade. 

O TRACKER pode ser distribuído, ou seja, duas instâncias do TRACKER podem ser 

executadas em locais diferentes e, devido a distribuição e replicação do banco 

dedados, para o sistema no todo funcionam como se fossem apenas uma instância. 

 

 

4. USO DO SISTEMA 

4.1 Cadastros 
Todas as seções do campo “cadastros” no menu do sistema permitem o 

armazenamento de informações pré-configuradas. No menu "cadastro" do sistema 

uma lista é exibida onde é permitido cadastrar, editar e deletar conteúdo. Quando 

uma lista possuir informações superiores aos do limite de tabela a paginação no fim 

da mesma será exibida, facilitando a navegação, o usuário também poderá 

pesquisar suas informações na barra de pesquisas por nome e ID de um item em 

qualquer lista deste sistema. 
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            Figura 4: Esquema de Componentes RFID (iotech Automação, 2019) 

 

4.1.1 Ativos  
É considerado um ativo qualquer bem que a empresa possuir na loja e em 

estoque. Cada ativo deve possuir um local ao qual se encontra atualmente, ele 

deverá ser segmentado por "tipo" de acordo com a categoria. Como por exemplo: 

smartphones, desktop, teclados entre outros. 

 

 

 
Figura 5: Esquema de Componentes RFID (iotech Automação, 2019) 
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4.1.2 Locais  
É considerado um local qualquer ponto que a empresa possui de entrada e 

saída de produtos como: lojas e estoques. Todo local no sistema requer dados de 

latitude e longitude para que as coordenadas específicas de um ambiente seja 

encontrada no sistema. 

 
Figura 6: Lista de Locais (iotech Automação, 2019) 

 

 

 

4.1.3 Draft 
Trata-se da concepção inicial de informações básicas para o cadastro de um 

grupo. O rascunho do mesmo deve ser elaborado, como forma de organizar as 

informações previamente definidas. 

 

4.1.3.1 Cadastrando um Draft 
Ao cadastrar um draft apenas uma maneira de identificação será permitida, de "tipo" 

ou "id referência", quando uma alternativa for preenchida a outra será 

automaticamente desabilitada, para adicionar um “tipo” o botão “adicionar” dentro do 

quadro deverá ser selecionado. 
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Figura 7: Cadastro de Draft (iotech Automação, 2019) 

 

4.1.4 Promessas 
Uma promessa tem por definição afirmar que algo será realizado, como um objetivo 

a ser cumprido. Em sua lista há uma coluna diferenciada para identificação do status 

atual da operação a fim de identificar o andamento de cada processo cadastrado. O 

“x” representa: "não concluído" e o elemento de “check” significa "concluído". 

 

 

 

 

Figura 8: Lista de Promessas (iotech Automação, 2019) 
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4.1.4.1 Cadastrando uma Promessa 
Os itens que farão parte de uma promessa definida poderão ser derivados da lista 

de ativos e da lista de grupos. O local como ponto de entrega desta promessa deve 

ser definido em seguida. 

 

 

Figura 9: Cadastro de Promessas – STEP 1 (iotech Automação, 2019) 

 

4.1.4.2 Definindo um Evento 
O tipo de evento para esta promessa deve ser definido e por fim uma data e hora 

para entrega do que foi prometido deve ser cadastrada. Lembrando que o máximo 

para cumprimento da promessa é 7 dias úteis. 
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] 

Figura 10: Cadastro de Promessas -  STEP 2 (iotech Automação, 2019) 

 

4.1.5 Notificações 
Para receber configurações no sistema, é necessário primeiramente cadastrar 

o tipo de ação que deverá ocorrer para que as mensagens de feedback ao usuário 

sejam disparadas. 

 

Figura 11: Cadastro de Notificações (iotech Automação, 2019) 

4.2 Funcionalidades 
Esta seção agrega todas as atividades de monitoramento do sistema. As 

verificações do sistema são feitas em tempo real e suas notificações serão 

personalizadas pelo usuário para que sejam totalmente relevantes. 
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Figura 12: Menu de Funcionalidades (iotech Automação, 2019) 

4.2.1 In/Out 
Para conferir a entrada(in) e saída(out) de ativos o usuário deve consultar a 

funcionalidade IN/OUT. Ao selecionar um local pré-determinado será possível a 

consulta de histórico de entradas e saídas de produtos e sua respectiva quantidade. 

 

 

Figura 13: in/out monitoramento (iotech Automação, 2019) 

4.2.2 Vincular Ativo 
No momento em que um novo ativo surge para ser cadastrado no sistema ele 

poderá ser vinculado a uma TAG a partir do seu ID juntamente com outros ativos de 

um mesmo produto.  

 

4.2.2.1 Selecionando um Produto      
Será necessário selecionar um produto para que o mesmo seja a referência de item 

para os ativos que serão vinculados. O local selecionado anteriormente será exibido 

acima da tabela. 
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Figura 14: Vincular Ativo (iotech Automação, 2019) 

 

Como exibido na figura, o produto selecionado é um Galaxy S9, ou seja, 

todos os ativos correspondentes à ele devem ser da linha Galaxy S9, é importante 

que seja verificado o modelo antes de vincular um ativo, em caso de erro, deve ser 

refeito o processo de "vincular ativo". Após a seleção do produto o usuário poderá 

seguir para "próximo". 

 

4.2.3  Notificações (Feedback) 
As mensagens de notificação serão exibidas no sistema após serem 

cadastradas, elas poderão ser notificações temporárias caso o usuário incluir em 

seu registro data de validade.  

 

4.3 Configurações 
O registro de equipamentos e mudanças adicionais nos dados internos do 

sistema estarão disponíveis nesta seção do menu, o acesso a esses dados serão 

limitados a usuários específicos. 
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Figura 15: Menu Configuração (iotech Automação, 2019) 

 

 4.3.1 Extras Ativos 
Todos os ativos possuem campos padrões em seu cadastro. Caso necessário 

adicionar campos para um ativo, será possível a criação de um extra. Os ativos 

extras permitem com que valores sejam adquiridos por meio de qualquer endpoint, 

através de mapeamento de variáveis, assim adicionando campos extras no banco 

para aquele ativo.  

 

Figura 16: Editar Extras (iotech Automação, 2019) 

 

4.3.2 Configurar RFID 
Ao configurar um aparelho RFID é necessário adicionar o "reader" - aparelho 

de leitura que possui portas de conexão para as antenas, as "antenas" necessária 
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para detecção das TAG`s RFID e os "eventos" que servirão como guias para as 

notificações de entrada e saída de mercadorias.  

 
Figura 17: Configuração RFID (iotech Automação, 2019) 

 

4.3.2.1 Cadastrando um Evento 
O usuário deverá definir um local como ponto de referência e adicionar uma 

sequência de leitura para detecção das TAGS no ponto indicado, um tipo de 

sentença deve ser definido como "entrada" ou "saída" para que a máquina entenda a 

ação (evento) que deverá ocorrer para que uma futura "promessa" (página 13) seja 

concluída. 

 

Figura 18: Sequência de Leitura (iotech Automação, 2019) 
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5. DIAGNÓSTICOS 

5.1 Possíveis Danos 
a. O que fazer quando uma TAG não é detectada por uma antena? 

• É necessário verificar se a TAG é apropriada ao tipo de produto. 

 

b. Como facilitar que antenas leiam as TAGS de produtos maiores que a 

antena? 

• Deve ser apontado a antena o lado do produto ou caixa onde a TAG foi 

inserida. Ao ser posicionado de qualquer forma o campo da antena pode não 

encontrar a TAG do produto. 

5.2 Fatores de Interferência 
O usuário deve se atentar a estas dicas para evitar a interferência na leitura das 

TAGS 

a. Etiqueta na superfície metálica: campo magnético do metal diminui o raio de 

leitura. 

b. Material usado para encapsular o chip, minimizar o campo magnético do 

objeto. 

c. Antena e sua posição (ângulo). 

d. Obstáculo entre a etiqueta e a antena: metal, líquido, madeira, pessoa e 

outros. 

 

 
 


