
Segurança e Agilidade
no seu Condomínio Empresarial

Acesse a página oficial

CADASTRO DO VISITANTE

NÃO GRATO POR PACIENTE

CONTROLE DE ACESSO

BAIXA AUTOMÁTICA

DO CRACHÁ DO VISITANTE

CADASTRO DE CONDÔMINO

MONITORAMENTOCADASTRO DO VISITANTE

CONSULTA

Solução Desenvolvida pela:



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
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Controle de Anti-Dupla (tempo mínimo)

Controle de Reentrada

Baixa Automática Crachá Visitante

Controle Nível de Acesso

Cadastro/Envio Biometria via Hamster

Controle LPR (Digicon | Digifort)

Integrado Câmeras IP (Intelbras)

Controle Acesso Veículos por TAG

Consultas em tempo real

Exportar relatórios para planilha ou PDF

Gerenciamento de visitantes por empresa

Opção de vincular horários, escalas e permissões aos funcionários

Programação de afastamentos e troca de escalas e horários

Validação de cadastro por CPF, RG ou Passaporte

Gerenciamento de crachás provisórios

Relatórios de fácil interpretação

O Controle Claviculário permite restringir o uso das chaves por pessoa

Controle crachás provisórios não devolvidos

Registro e consulta do log dos principais cadastros

Monitor de planta baixa

Monitora as câmeras e equipamentos de acesso de cada setor

Controle de correspondências

O Controle de Correspondências oferece a opção de envio de comunicado

para o Destinatário sobre a chegada da correspondência (E-mail/SMS)

Permite vincular guarda volume para funcionários, terceiros e visitantes

Permite o usuário criar etiquetas para a impressão

no momento do registro da entrada do visitante

Possibilita visualizar via gráfico a quantidade de acessos por equipamento

Integração com LPR (do Inglês "License Plate Recognition")

Reconhecimento de Placas de Veículos - Equipamentos Digicon

Permite definir os tipos de condôminos: morador, proprietário etc.. 

A Agenda de tarefas permite a programação para geração

do backup da base de dados e a execução de querys

Cadastro de funções para funcionários, terceiros e visitantes

Garantia de evolução constante da ferramenta (continuidade)

VALIDAÇÕES
Controle Vagas de Garagem

Controle de Atestados
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Cadastro de Documentos

Cadastro de Domésticos

Bloqueio por validade dos documentos

CADASTRO DE CONDÔMINO

DIFERENCIAIS

FUNCIONALIDADES

CONTROLE DE VAGAS DE GARAGEM

Cadastro de Veículos

Cadastro de Estacionamentos

PORTARIA

Controle Crachás Provisórios

Entrada Visitantes Empresa

Entrada Visitantes Moradores

Controle Pessoas Não Gratas

Registro de Ocorrências

ENTRADA/SAÍDA DE VISITANTES

 Controle do Fluxo de automóveis, em empresas ou residências

Organograma
Possibilidade de criar uma nova filial ou “filho” da filial, sendo apresentado de forma clara em um organograma.

Consulta Histórico Crachá
Inclusão do crachá e o envio de biometria de cada usuário.

Busca Rápida
Os cadastros possuem um filtro, onde é possível digitar parte do nome para localização rápida do referido cadastro.

Não duplicidade
Garantia de não duplicidade de cadastros (funcionários, terceiros e visitantes) consistindo por meio do número do documento (CPF, RG ou Passaporte)

� Inner Acesso

� Catracas

�     Revolution

�     Fit

�     Box

�     Flex

� ID Class

� ID Block

� ID Flex

FABRICANTES HOMOLOGADOS

� MCA Net

� Catracas

�    MCA PLus

�    MCA master

� Terminais MCA

� dGate

� dFlow

� Linha Catraca GO

� dTower
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