Mini por fora, Gigante por dentro.

SigEPI

Sistema Eletrônico
de Entrega de EPIs

Confiabilidade, agilidade e segurança em um
ambiente ainda muito desprotegido.
Conheça o software

Benefícios

A solução SigEPI® é um software de automação completo no
processo de entrega de EPI, eliminando a ficha manual
assinada pelo empregado no ato de entrega/baixa,
substituindo pela assinatura eletrônica, oferecendo controle
total da movimentação.
O

SigEPI® é um software indispensável para o controle e

gerenciamento no processo de entrega de EPIs, pois
proporciona uma considerável redução de custos. O Sistema é
baseado na criptografia de dados, onde cada empregado
possui Assinatura Biométrica, que será usada para validar as
movimentações de EPI, evitando o seu uso indevido e
garantindo confiabilidade ao sistema.

Multi Empresa, sem limite de empresas nem de
n
empregados cadastrados.
Permite parametrização, possibilitando grande
n
flexibilidade e adaptação a diversas situações de uso.
Permite a configuração e a personalização de layout e
n
relatórios.
Permite armazenagem do histórico das informações
n
geradas.
Segurança, agilidade e disponibilidade de informações.
n
Geração de economia devido a um controle
n
automatizado.
Fixo

Produtos
Impressão

Características técnicas

Coletor

Sistema totalmente Web
n
Compatível com os principais bancos de dados SQL
n
Registro de toda a movimentação de EPI
n

Opcionais

n
Matriz de EPI com controle de equipamentos obrigatórios,

Slot Reader

quantidade e frequência por centro de custo e função

Mini Teclado

Emissão de comprovantes para o empregado (ticket)
n

Scanner Biométrico

Segurança total de todas as informações através de
n

Leitor Palm Veins
Leitor Pistola

criptografia de dados
Elimina ficha manual com assinatura do empregado
n
Controla substituição dos EPI com prazo de validade
n
Controla prazo de validade do CA
n

Prestação de Serviço
Contrato Mensal

n
Permite o uso das maquinas Delivery Machine para entrega
de EPI direto nas áreas de trabalho, agilizando o processo
e reduzindo custos
Homologado pelo Ministério do Trabalho
n
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