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A organização de seu Refeitório
requer agilidade, não filas

EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA FOLHA

CADASTRO DOS VALORES
POR TIPO DE REFEIÇÃO CONTROLE DE ACESSO POR FAIXA HORÁRIA

CONTROLE DE ACESSO POR CRÉDITO

MONITORAMENTOCADASTRO POR TIPO DE REFEIÇÃO

CADASTRO DE TURMAS



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

DIFERENCIAIS

bmasistemas.com.br

Cadastro dos tipos de refeição (almoço, janta, café, ceia)

Cadastro dos valores de cada tipo de refeição

Controle de acesso ao refeitório por faixa horária

Controle de acesso ao refeitório por Crédito

Cálculo em quantidade e valor das refeições por pessoa

Resumo das refeições consumidas do funcionário por tipo de refeição

Exportação do movimento de refeição para arquivo texto (.PDF ou Excel)

Separação das refeições por grupos empresariais

Resumo das refeições por usuário

Ações coletivas por setor (férias, afastamentos, demissões)

Importação dos usuários ao refeitório (funcionários, terceiros e outros)

Carga de Crédito Refeição Coletivo, permitindo filtrar por empresa e tipo de refeição;

Emissão do recibo de pagamento na venda de refeições (ECF não fiscal) 

Registro do Histórico de Vendas de refeições;

Consulta do Histórico de Vendas de refeição;

Consulta de totais de refeições consumidas por dia

Geração de gráficos das refeições consumidas por dia

Controle Lotação Refeitório (bloqueia o acesso quando atinge o limite)

Carga de Crédito Refeição Coletivo, permitindo filtrar por empresa e tipo de refeição

Emissão do recibo de pagamento na venda de refeições (ECF não fiscal) 

Registro do Histórico de Vendas de refeições

Consulta do Histórico de Vendas de refeição

Consulta de totais de refeições consumidas por dia

Geração de gráficos das refeições consumidas por dia

Controle Lotação Refeitório (bloqueia o acesso quando atinge o limite

Garantia de evolução constante da ferramenta (continuidade)

A organização de seu Refeitório
requer agilidade, não filas

Cadastro dos valores de refeição
Nesta opção são definidos os valores de cada tipo de refeição, sendo possível também especificar um valor diferenciado para cada período.

Tipos de refeição
Cadastro dos tipos de refeição (almoço, janta, café, ceia e etc).

Controle de acesso por faixa horária
Rapidez e organização no acesso ao refeitório controlado por faixa horária.

Controle dos créditos
Controle e gerenciamento do acesso ao refeitório por crédito recarregável.
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FABRICANTES HOMOLOGADOS

� Inner Acesso

� Catracas

�     Revolution

�     Fit

�     Box

�     Flex

� MCA Net

� Catracas

�    MCA PLus

�    MCA master

� Terminais MCA

� dGate

� dFlow

� Linha Catraca GO

� dTower

� ID Class

� ID Block

� ID Flex

COMPATIBILIDADE

O QUE DIZEM NOSSOS CLIENTES
Já tem alguns anos que adotamos o WAcesso para gerenciar o fluxo de pessoas nos Restaurantes que gerenciamos Brasil afora. Isso se deve especialmente à 

interface do sistema que, além de prático, identifica-se perfeitamente com o nosso segmento. As funcionalidades e recursos complementam o excelente tempo de 

resposta obtido pela comunicação com os coletores e, sempre que necessitamos, somos prontamente atendidos pelo fabricante e sua revenda. Resta-nos agradecer 

e recomendar os serviços diferenciados da BMA Sistemas e FDF Ponto & Acesso por tanto tempo desta parceria

Charles Rosendo - Tecnologia da informação - Sodexo
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