
GerAcesso
S I S TEMA  D E  C ON TR OL E  D E  A C ES S O

Ideal para empresas que precisam otimizar 
as funções de gestão de acesso dentro de suas 
dependências e na portaria.

Um software completo para controle de 
acesso com fácil integração, que proporciona 
resultados rápidos e soluções que agregam 
valor para o negócio do cliente.

i Permissões de usuários do sistema por empresas e módulos do sistema.

i Múltiplas tecnologias de identificação: Crachás, biometria por impressão 
digital e reconhecimento facial, RFID, reconhecimento de placas de 
veículos.

i Controle de horário dinâmico como máximo de carga horária, intervalo 
inter jornada e tempo mínimo de intervalo, controle de escalas fixas e 
móveis. Gerenciamento automático de fuso horário e horário de verão.

i Gerenciamento centralizado, com fácil operação, criação de regras e 
monitoramento em tempo real.

a Gerenciamento automático de terminais de 
ponto REP.

a Integração com equipamentos de diversos 
fabricantes.

a  Fácil operação, criação de regras e 
monitoramento em tempo real.

a Geração de Relatórios Personalizados 
conforme a necessidade, com possibilidade 
de envio automático por email.

a Notificações por email ou SMS.

Fácil integração 
com sistemas via 

webservice, 
banco de dados, 

arquivos e outros.

Excelente custo 
benefício de 
Contratação, 
Implantação e 
Manutenção.

Equipe técnica 
qualificada para 

atendimento, com 
SLA diferenciado

para solução.

PERMISSÕES DE ACESSO 



PRINCIPAIS APLICAÇÕES
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Rede TCP-IP

Relatório de Acesso Detalhado

Descrição do terminal, local do acesso, 
planta, nome, identificação, data/hora, 
tipo de acesso e status.   
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Controle Portaria 
e Visitas.

Controle Acesso 
de Pessoas.

Controle Acesso
de Veículos.

Gestão de Refeições e 
Controle de Reservas.

Controle de Ingressos 
para Eventos.  
(Integrado ao Sistema de 
Webcommerce do Cliente).

Monitoramento e 
Notificações de 
Alarmes e Sensores.
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