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.

Seguimentos
As soluções IHX \\\ ACCESS
atendem as necessidades dos
seguintes segmentos de mercado:
o
o
o
o
o
o

Indústria e Comércio
Centros Comerciais
Edifícios Comerciais
Empresas Públicas
Condomínios
Refeitórios

Multiplataformas
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
Módulo Condomínio
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
o Lista negra
o 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 Visitas
Este módulo é o responsável por definir as regras de gestão de
acesso de visitas.
o Agendamento de visitas
Visitas com definição de data e faixa de horário
o Portarias
o Visita rápida
o Visita individual
o Grupo de visitantes
o Tipo de visita e descrição
o Controle de Crachá de Acesso
o Definir colaboradores que serão visitados
o Determinar rota
Setores onde o visitante poderá acessar
o Retorno de Crachás
o Cadastro de visitantes com captura de foto e documento
digital
o Controle de acesso através de atribuição rotas de acesso
o Definição de colaborador(es) responsável(eis) pela visita
o Permite a exportação de acesso em relatórios em formato de
texto.
Visualizar e pesquisar a agenda de visitas:
o Por Data
o Por Visitante
o Tipo de Visita / Descrição

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
o
o
o
o
o

Por Períodos
Por Pessoa (Visitante / Colaborador)
Por Empresa / Estrutura / Setores / Equipamento
Por crachá de acesso
Painel de pessoas no setor
Painel de Monitoramento

Módulo Residências (salas)
Este módulo é o responsável por definir os condôminos e as
unidades residenciais (salas).
o Adicionar os condôminos
o Adicionar as unidades (residências ou salas)
o Emitir relatórios, detalhado e sumarizado, por Condômino ou
unidade.
o Permissão de uso de estacionamento por sala ou por
colaborador
o Gestão de vagas

Módulo Eventos
Este módulo é responsável pela liberação de pessoas fora das regras
de acesso.

Módulo Equipamentos
Módulo de gestão dos equipamentos do projeto.
o Cadastro de todos os equipamentos
o Definição de rotas

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

Imagens

