Otimize resultados com as
soluções IHX
Gerenciamento de acesso exige experiência, visão geral e
sólidos conhecimentos.
A IHX proporciona soluções profissionais em controle de
acesso para atender às necessidades específicas de seu
negócio.

Surpreenda-se
Nunca foi tão simples realizar a
gestão holística de acessos e
espaços.
Com um design marcante, ideias
inovadoras e utilizando o que há de
mais avançado em tecnologia,
oferecemos soluções completas e
seguras em gerenciamento de acesso
para o seu negócio.

Segmentos
As soluções IHX \\\ Stadium
atendem as necessidades dos
seguintes segmentos de mercado:
o
o
o
o
o

Arenas
Eventos
Convenções
Festas
Exposições

Acessibilidade
Nossas soluções foram projetadas
para que possam ser acessíveis a
partir de uma ampla variedade de
plataformas possíveis, tais como
tablets, smartphones, PCs e Tvs.

Características gerais
Escalonável
Projetado para atender diversos segmentos de negócio.
Camadas independentes que interagem e que possibilita o
funcionamento robusto e seguro das todas as suas regras.
 Camada de comunicação exclusiva.
 Camada de negócio/aplicação (Site).
 Camada de banco de dados.

Multiplataformas
Solução WEB com opção de instalação em servidor local ou servidor
cloud.
Elimina a necessidade de instalações locais para acesso à aplicação.
Permite ser acessível a partir de uma ampla variedade de
plataformas, tais como tablets, smartphones, PCs e Tv’s.
Possiblidade de ser acessado através da maioria dos aplicativos
browser (navegadores) dos principais sistemas operacionais do
mercado, tais como Windows, Mac OS X, Android, Linux.

Outros diferenciais
 Definições de acesso dos Crachás/Ingressos ou grupo de
ingressos por data, hora e local, ou seja, os Crachás/Ingressos ou
grupo de ingressos estarão vinculados a uma determinada rota e
setores dentro de uma faixa de horário.
 Possiblidade de importação de ingressos com até 32 dígitos.
 Possibilidade de redefinição de rotas de acesso de
Crachás/Ingressos ou grupo de ingressos em virtude de

existência de alguma ocorrência extraordinária que inviabilize os
acessos nas rotas/setores originários.
 Definição de Planta Baixa de Acesso através de configurações de
Estruturas e Setores.
 Possibilidade de invalidação de lista de Crachás/Ingressos ou
grupo de ingressos por lote, data do ingresso, rota e setores.
 Display de monitoramento, em tempo real, dos registros de
acessos realizados nos locais (Setores/Equipamentos).
 Gráficos de volume de acessos por equipamento.
 Função Pânico: Possiblidade de configuração de remota de
liberação do giro dos braços dos equipamentos ou retração
(queda) do braço de equipamentos com estas configurações.
 Anti-pass back, impede reutilização de Crachás/Ingressos ou
grupo de ingressos.
 Possibilidade de configuração de tempo (em segundos) entre a
validação e passagem pelo equipamento.
 Alta performance de leitura e validação Crachás/Ingressos em
ambientes de alto fluxo.
 Possibilidade de armazenar os registros de todas as
comunicações realizadas entre os equipamentos e o sistema.

Descritivo Funcional
Módulo Eventos
Este módulo é o responsável por definir as regras de gestão de
acesso aos Eventos.
o Cadastros de Eventos
o Importação de Ingressos
o Lista de Ingressos

Módulo Empresas
Responsável por definir as regras de gestão de acesso das Equipes
de Staffs abrangente de uma ou mais empresas, suas arquiteturas
físicas (planta baixa - Estruturas e Setores).
Nesse sentido é possível gerir colaboradores (Staffs) de grupos de
empresas distintas.
o Empresas do Grupo
o Empresas Terceirizadas
Colaboradores
o Cadastro completo do colaborador
o Foto de perfil
o Vínculos documentos, com regras de validade.
o Privilégios de Acesso:
o Tabela de horário
o Vincular Crachá de Acesso
o Anti-PassBack
Definir permissão de Dupla Entrada (Saída) nos
setores
o Permissão de Acesso Livre
o Prioridade de acesso
o Lista negra
o Validade de acesso por documentos (SIPA, EPI)
Tabela de Horários
o Perfil de acesso por faixa de horários
o Faixa de horário definida por Estrutura / Setor de uma
Empresa
o Múltiplas faixas de horários por Perfil
Estrutura / Setor
o Arquitetura física (planta baixa)

Módulo Acessos
Este módulo é responsável por disponibilizar as informações de
todos os acessos e eventos ocorridos e registrados no sistema.
o Determinar a localização de uma pessoa na Estrutura / Setor
da empresa.
o Painel de Monitoramento de Acesso (Real Time)
o Gráficos de volume de acessos por equipamento.

Módulo Usuários
As soluções IHX possuem controle completo de permissão de acesso
aos usuários do sistema, permitindo determinar quais módulos e
funções que cada usuário poderá acessar.
o Grupo de Usuários
o Definição de permissões de acessos para grupos de usuários
o Definição de permissões de acessos individuais e por grupos
de acesso

Módulo Auditoria
As soluções IHX possuem controle completo Através do exclusivo
sistema de auditoria é possível identificar todas as atualizações
realizadas nos cadastros do Sistema.
o Log de atualizações do sistema
o Identificar alterações nas informações do Sistema
o Identificar usuário que realizou alterações

Características dos Servidores
Servidor de aplicação (Site)
O servidor de aplicação poderá ser configurado nos seguintes
sistemas operacionais:
o
o
o
o

Plataforma Linux
Plataforma Windows
Plataforma IOS
Plataforma FreeBSD

Servidor de banco de dados
Os seguintes gerenciadores de banco de dados são suportados
o
o
o
o

MySQL Oracle (recomendado)
Oracle
Postgress
MS-SQL

Servidor de comunicação
A aplicação de comunicação com os equipamentos poderá ser
configurada em computadores plataforma Windows.

