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.
Demonstraremos alguns diferenciais de nossas soluções e esperamos VOCÊ para
compartilhar este sucesso.

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.

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.

Segmentado
Diversifique sua atuação.
Nossas soluções atendem as
necessidades de diversos segmentos de
mercado, com módulos independentes
que garantem a integridade das regras
do negócio.

Relatório e Estatisticas
Visualize e pesquise todos os acessos e eventos
ocorridos.
Acompanhe o total de visitas e os acessos em
tempo real.

Confiável
Controle completo de permissão de
acesso aos usuários do sistema.
Através do exclusivo sistema de auditoria
é possível identificar todas as
atualizações realizadas nos cadastros do
Sistema.

Qual é a solução certa para o seu negócio?
Avalie e comprove a solução completa em gestão de acesso, para o
seu negócio, que só a IHX pode lhe proporcionar.

apresentacao
ihxacesso
http://apps.ihxsistemas.com.br:1001
 Gestão de acesso completa para redes de Empresas, Indústria,
Centros Comerciais.
 Gestão de Refeitórios
http://apps.ihxsistemas.com.br:1002
 Gestão completa de negócios do segmento de Fitness.
 Gestão de academias de ginástica e Studio.
http://apps.ihxsistemas.com.br:1003
 Gestão de acesso de Escolas, Faculdades e Cursos.
 Integrações com sistemas acadêmicos.
http://apps.ihxsistemas.com.br:1004
 Gestão completa de negócios do segmento de Clubes.
 Gestão Financeira.
http://apps.ihxsistemas.com.br:1005
 Gestão de acesso para Eventos, Parques, Exposições e Arenas.
 Gestão de Setores, Lotes.
http://apps.ihxsistemas.com.br:1006
 Gestão de acesso Hospitais.
 Integrada a ERP Hospitalares.
 Gestão de Visitas, Pacientes e Leitos.




Gestão de acesso e segurança para Condomínios Residências e
Centros Comerciais
Gestão completa de negócios do segmento de Estacionamentos
Tarifados

