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.
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Características gerais
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)

Visualizar e pesquisar acessos por
o
Por Períodos
o
Por Pessoa (Visitante / Colaborador)
o
Por Empresa / Estrutura / Setores / Equipamento
o
Por crachá de acesso

Módulo Empresas
Responsável por definir as regras de gestão de acesso abrangente de uma
ou mais empresas, suas arquiteturas físicas (planta baixa - Estruturas e
Setores) e seus colaboradores.
Nesse sentido é possível gerir colaboradores 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
Tabela de horário a acesso ao Refeitório
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
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o
o

Lista negra
Validade de acesso por documentos (SIPA, EPI)

Tabela de Horários
o
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.
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 Financeiro
Este módulo é o responsável por realizar a gestão financeira completa de
seu negócio.
Através dos recursos deste módulo é possível realizar
o
Fluxo de Caixa;
o
Contas a pagar e Contas a receber;
o
Movimentos vencidos;
o
Plano de Contas e Categoria de movimentos;
o
Lançamentos financeiros;
o
Fechamento de caixa por operador;
o
Emissão de recibos;
o
Cálculo de Juros e Multa;

Módulo Tarifas
Define as regras de cobranças de tarifas a serem utilizadas na planta do
estacionamento.
As tarifas são definidas por vigência e serão utilizadas de forma
automática, sem interferência humana, no cálculo do valor de permanência
no estacionamento.
o
o
o
o

Classificação da tarifa
Conceder desconto
Tarifas
Tickets
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o

Vigências

Módulo Pagamento Ticket
Responsável pelo controle de pagamento dos tickets emitidos, seja pelo
totem ou pelo módulo manual.
o
Opção de gerar o ticket manualmente, sem a necessidade de um
totem, com o registro da placa do veículo.

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

Página |5

Imagens
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