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Segurança constante
na sua empresa

CADASTRO DE VISITANTES

CADASTRO DE FUNCIONÁRIO EXPORTAR RELATÓRIOS

SEGURANÇA

BAIXA AUTOMÁTICA DOCRACHÁ DO VISITANTE

CADASTRO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS

CADASTRO DE TERCEIRO

MONITORAMENTO

VALIDAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS

REFEITÓRIO

ACESSO
Empresa



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

bmasistemas.com.br

Controle de Anti-Dupla (tempo mínimo)

Controle de Reentrada

Baixa Automática Crachá Visitante

Controle Nível de Acesso

Cadastro/Envio Biometria via Hamster

Controle Facial (Digicon)

Controle LPR (Digicon | Digifort)

Integrado Câmeras IP (Intelbras)

Controle Acesso Veículos por TAG

Bloqueio automático dos crachás com data de validade vencida

Permite exportar relatórios no formato PDF e planilhas

Acompanhamento de presentes/ausentes

Registra o cadastro de contratos referente a prestação de serviços realizados por terceiros

Restringe a entrada de terceiros para contratos que estiverem em vigor

Validação do Cadastro pelo número do documento (CPF, RG ou Passaporte)

Consulta ao histórico dos crachás por período, equipamento e local

Personalização do cadastro de usuários, limitando o acesso ao sistema

Controle de acesso por meio de créditos

Monitoramento  Acessos

Monitoramento  Alarmes (Digicon)

Monitoramento  Dispositivos

Monitoramento  Planta Baixa

Cadastro de Perfil Controle de Acesso

Cadastro de Perfil Usuário Sistema

Controle Crachás Provisórios não Devolvidos

Permite vincular guarda volume para funcionários, terceiros e visitantes

Reconhecimento de Placas de Veículos - Equipamentos Digicon

Registro e Consulta do Log dos principais Cadastros

Opção para bloquear a saída do visitante caso não devolva o EPI na recepção

Controle Claviculário, permite restringir o uso das chaves por pessoa

Garantia de evolução constante da ferramenta (continuidade)

Liberação Veículo conforme CNH Motorista, Agendamento Veículos, Controle de infrações, sinistros e seguros

Controle Claviculário Permite restringir o uso das chaves por pessoa

Opção para bloquear a saída do visitante caso não devolva o EPI na recepção

Controla o vencimento documentos da empresa e dos seus colaboradores com opção de bloqueio de acesso

Controle de crachás provisórios não devolvidos

Além dos funcionários, os terceiros poderão também utilizar a agenda de visitas,

permitindo o envio de um comunicado para o Visitante via e-mail ou SMS

Homologado também para os equipamentos (IDAcess, IDBlock) CONTROL ID

Registro e Consulta do Log dos principais Cadastros

Monitora as câmeras e equipamentos de acesso de cada setor

Controle de Correspondências com 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

Reconhecimento de Placas de Veículos - Equipamentos Digicon

Garantia de evolução constante da ferramenta (continuidade)

ACESSO
Empresa

Segurança constante
na sua empresa



DIFERENCIAIS
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Validação por documentos
Nesta situação é possível configurar a validação de cada cadastro por meio dos seguintes documentos: CPF, RG ou Passaporte;

Consulta de tempo de Permanência
Identifica o tempo de permanência do funcionário/terceiro em determinado período e local que acessou;

Pessoas não gratas
Bloqueio ao acesso de pessoas com algum tipo de restrição, podendo cadastrar informações específicas para cada situação;

Agenda de Visitas
Além dos funcionários, os terceiros poderão também utilizar a agenda de visitas.Permitindo ainda enviar um comunicado para o Visitante via E-mail ou SMS

Monitor de Planta Baixa
Monitora as câmeras e equipamentos de acesso de cada setor;

Gráfico de Acessos por Equipamento
Possibilita visualizar via gráfico a quantidade de acessos por equipamento;

Controle de Correspondências
Com opção de envio de comunicado para o Destinatário sobre a chegada da correspondência (E-mail/SMS);

Gerador de Etiquetas para Crachá dos Visitantes
Permite o usuário criar etiquetas para a impressão no momento do registro da entrada do visitante;

Estacionamento/Veículos
Gerencie o estacionamento de sua empresa de forma rápida e prática;

Frota de Veículos
Liberação Veículo conforme CNH Motorista | Agendamento Veículos | Controle de infrações, sinistros e seguros.

O QUE DIZEM NOSSOS CLIENTES

Indico o sistema para qualquer empresa."

"Na minha opinião o WAcesso Empresa é excelente. Muito prático e funcional...Além da facilidade no uso controla com eficiência os acessos e emite todos os 

relatórios que necessitamos.O sistema facilitou muito o meu trabalho no Departamento Pessoal pois mostra todas as ocorrências de forma clara e objetiva.

Elene AP Franco | Departamento Pessoal | ESTAMPO TEC Ind. e Com. Ltda | Guarulhos/SP

COMPATIBILIDADE

VALIDAÇÕES

ACESSO
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na sua empresa

Tempo Mínimo Almoço

Data ASO

Controle Interjornada

Bloqueio Afastamentos

Data Treinamento/Segurança

Alerta Visitado Ausente



FUNCIONALIDADES

CONTROLE DE ACESSO AO AMBIENTE

Detecção de Portas abertas

Controle de Alarmes

Monitoramento dos Acessos

Controle de Câmeras de Segurança

CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS

Cadastro de veículos/carretas

Reserva de veículos

Retirada/Devolução

Registro de Infrações

Liberação Veículo conforme CNH

Bloqueio por excesso Pontos CNH

CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS E TERCEIROS

Permissão por faixa horária

Controle do Tempo mínimo de reentrada

Controle de Interjornada

Dupla Autenticação

CONTROLE DE PORTARIA

Registro de Visitantes

Registro de Ocorrências

Entrega EPI para Visitantes

Controle Claviculário

Controle Pessoas Não Gratas

Controle Entrada e Saída Materiais

Controle Crachás Provisórios

Agendamento Visitas

Bloqueia Saída Visitante com EPIs

Autorização de acesso

Controle de Materiais EPIs para visitantes

Controle de claviculários

Geração de Etiquetas

Agenda WEB

Registro de ocorrências

Registro de Visitas

Crachás Provisórios

bmasistemas.com.br

� 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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