Soluções que potencializam a produtividade

Accessu

Sistema de
Controle de Acesso

Conheça o software
O

Benefícios

Accessu® é um sistema que agiliza todo o processo de

controle de portaria e recepção, efetuando o registro de acesso
de empregados e terceiros (prestadores de serviço e
visitantes). O Sistema de Controle de Acesso é basicamente
modularizado para facilitar a compreensão e a utilização dos
usuários.
O sistema Accessu®, consiste basicamente em registrar todos
os acessos a empresa através de controladores de acesso
(coletores de dados, catracas, cancelas, portas, etc...),
permitindo um total gerenciamento no fluxo de pessoas na
portaria.

Multi Empresa, sem limite de empresas nem de
n
empregados cadastrados
Permite parametrização, possibilitando grande
n
flexibilidade e adaptação a diversas situações de uso
Trabalha em modo on-line
n
Relatório estatístico de acessos por empresas, áreas,
n
centros de custo, motivos, etc...
Segurança, agilidade e disponibilidade de informações
n
Treinamento completo dos módulos do sistema e
n
implantação
Suporte do produto através de telefone, ou pelo site
n
onde também é possível fazer acionamento do suporte

Características técnicas
Compatível com os principais bancos de dados SQL
n
Controla acesso de empregados, visitantes e prestadores
n
de serviço

Módulos
Módulo de administração de senhas
ü
Módulo gerador de gráficos de acesso
ü
Módulo de importação e exportação de arquivos
ü

Trabalha com varias tecnologias
n

Módulo de atualização automática via internet
ü

Suporta vários ambientes
n
Segurança total no controle de acesso
n
Gerenciador de listas de acesso
n

Módulo de parametrização do sistema
ü
Módulo de impressão de crachás de acesso
ü

Definição de grupos de acesso
n
Relatórios estatísticos de acesso
n

Aplicações

Sistema de captura e inserção de imagens
n

Portarias de empresas
ü

Módulo de importação e exportação de arquivos
n

Escolas
ü

Integração com correio eletrônico e internet de todos os
n

Clubes
ü

relatórios do sistema
Atualização automática via internet
n

Estacionamento
ü
Aplicações diversas
ü
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