Projeto de Gestão de Acesso integrado ao
Sistema Hospitalar
Proposta
Fornecer uma solução em plataforma web de seguridade que realizará o
controle de pessoas e ativos através de dispositivos eletrônicos de segurança.
Integrar funcionalidades de gestão de acesso, controle de equipamentos,
rastreamento, gestão e autenticação de identidade, reduzindo o esforço e
assegurando o gerenciamento ágil e eficaz para tomada de decisões.
Integrar informações de Pacientes, através do consumo do Sistema de Gestão
Hospitalar, para obtenção dos reais dados previamente acordadas e
documentadas neste projeto.
Fornecer, em tempo real, informações de monitoramento e auditoria dos
registros de acessos de pessoas e setores, utilizando os dispositivos
eletrônicos de segurança integrados e por ele gerenciados.
Fornecer assim uma solução completa de controle de acesso, com regras
claras e definidas, integradas ao Sistema de Gestão Hospitalar.
 Controle de acompanhantes integrado ao Sistema de Gestão
Hospitalar
 Controle de visitas à Pacientes integrado ao Sistema de Gestão
Hospitalar
 Controle de Visitantes
 Controle de Acesso de Colaboradores
 Controle de acesso de Terceiros
 Controle de acesso aos Refeitórios

Principais características do para o Projeto
1. MÓDULO HOSPITAL
Este módulo é o responsável por definir, de forma intuitiva, as principais regras
de controle de gestão relacionadas ao controle de acesso das visitas a paciente e
visita acompanhante, além das validações de permissões de visitas.

a. VISITA PACIENTE
b. VISITA ACOMPANHANTE
O objetivo do é otimizar o processo de liberação de uma visita, neste
sentido a interface do módulo foi projeta somente para o preenchimento
de somente 3 informações:
1. O Paciente
2. O visitante
3. O Crachá de Identificação de acesso

Todas as informações de pacientes serão buscadas nas estruturas de
tabelas do IHX Hospital, devidamente integradas ao sistemas de gestão
hospitalar.

2. MÓDULO EMPRESAS
Responsável por definir as regras de gestão de acesso abrangente de uma ou
mais empresas, suas arquiteturas físicas (Estruturas e Setores) e seus
colaboradores.
Nesse sentido é possível gerir colaboradores de grupos de empresas distintas.
Empresas do Grupo
Empresas Terceirizadas
a. Colaboradores
Cadastro completo do colaborador
Foto de perfil
Vínculos documentos, com regras de validade.
i. Privilégios de Acesso
Tabela de horário
Tabela de horário a acesso ao Refeitório
Vincular Crachá de Acesso
Anti-PassBack
Definir permissão de Dupla Entrada (Saída) nos setores
Permissão de Acesso Livre
Prioridade de acesso
Lista negra
Validade de acesso por documentos (SIPA, EPI)
b. Tabela de Horários
Perfil de acesso por faixa de horários
As faixas horárias são os intervalos de horário que o acesso é permitido
dentro de um determinado dia.
Faixa de horário definida por Estrutura / Setor de uma Empresa
Múltiplas faixas de horários por Perfil
c. Estrutura / Setor
Arquitetura física da planta onde serão inseridos os dispositivos
eletrônicos de segurança

3. MÓDULO ACESSOS
Responsável por disponibilizar as informações de todos os acessos e eventos
ocorridos e registrados no sistema.
Determinar a localização de uma pessoa na Estrutura / Setor da empresa.
Painel de Monitoramento de Acesso (Real Time)
Visualizar e pesquisar acessos por
Por Períodos
Por Pessoa (Visitante / Colaborador)
Por Empresa / Estrutura / Setores / Equipamento
Por crachá de acesso

4. MÓDULO REFEITÓRIOS
Este módulo é o responsável por definir as regras de gestão de acesso a
refeitórios.
Emitir relatórios, detalhado e sumarizado, por Empresas.
Emitir relatórios, detalhado e sumarizado, por Empresas Terceirizadas.
Emitir relatórios, detalhado e sumarizado, por Colaborador.
Visualizar e pesquisar todos os acessos ocorridos e registrados no sistema dos
Setores de Refeitório.
Por Períodos
Por Pessoa (Visitante / Colaborador)
Por Empresa / Estrutura / Setores / Equipamento

5. IMAGENS

