Software TopAcademia
Solução simples para controle de acesso em academias
que permite controlar alunos, professores e funcionários

Segurança

Restringe o acesso à
academia apenas a pessoas
autorizadas.

Central de atendimento: (41) 3213-7100

Controle

Defina as regras de acesso
de acordo com o plano
contratado pelo aluno.

Comodidade

Permite a emissão de
relatórios de gerenciamento
do sistema.

www.topdata.com.br

O TopAcademia permite controlar
o horário de entrada, o período de
validade do plano, e também
oferece a opção de controle por
créditos.

Os relatórios facilitam o
gerenciamento, permitindo
visualizar a frequência dos alunos e
os planos por vencer, entre outras
informações.

O software controla as catracas de acesso da academia.
Para a identificação o usuário pode utilizar
biometria, cartão ou QR Code no telefone celular.
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Software TopAcademia - Especificações
Sistema
o
o
o

Sistema operacional Windows
Base de dados MS SQL ou SQLite
Comunicação TCP/IP

Características
o
o
o
o
o
o
o

Controle online das catracas de acesso à academia
Monitoramento de eventos em tempo real com exibição de fotos
Permite a conexão de dispositivo biométrico de mesa para cadastro das biometrias
Possibilidade de liberação da catraca a partir do computador
Personalização das mensagens da catraca
Comunicação TCP/IP com até 2 catracas em rede
Mudança automática para off-line caso haja uma interrupção da comunicação

Recursos
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Cadastro de alunos, professores e funcionários
Restrição do acesso por horário para cada usuário
Opções de configuração do controle de acesso por usuário

Pelo período de validade do plano

Por créditos

Sempre liberado

Bloqueado
Possibilidade de limitar o número de entradas por dia
Cadastro de biometria
Importação e exportação de listas para facilitar o cadastro
Possibilidade de configurar as catracas para entrada livre em ocasiões especiais
Controle de permissões de cada operador, para cada funcionalidade do sistema
Geração de relatórios personalizados com a logomarca da empresa
Tipos de relatório disponíveis:

Acessos realizados

Presença

Horários

Pessoas com permissão em determinado horário

Pessoas com permissão de acesso em dia, vencida ou por vencer

Pessoas com permissão bloqueada

Pessoas com ou sem créditos

Histórico de Crédito

Equipamentos compatíveis
o

Compatível com os equipamentos de controle de acesso da Topdata

Catraca Fit, Catraca Revolution, Catraca PNE

Tipos de leitor
o

Biométrico, Código de Barras, Proximidade, Smart Card, QR Code.

Para especificações completas acesse: www.topdata.com.br/controle-de-academia/
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