Software TopAcesso

Sistema para o controle de acesso de pessoas a locais restritos
com recursos avançados para trazer mais segurança para a sua empresa

Segurança

Garante a segurança de seus
clientes, colaboradores, alunos
e do seu patrimônio.

Controle

Garante que somente pessoas
devidamente autorizadas
terão acesso as dependências
de seu empreendimento.

Central de atendimento: (41) 3213-7100

Comodidade

Possibilita a emissão de
relatórios completos de
movimentação das pessoas
dentro de sua empresa.

www.topdata.com.br

Realiza o controle de acesso online
e permite o monitoramento dos
eventos em tempo real.

Controla catracas, portas, portões
ou cancelas, através da
comunicação com a linha de
equipamentos da Topdata.

O Software TopAcesso pose ser configurado de acordo com as
características da sua aplicação, proporcionando segurança,
praticidade e comodidade para a sua empresa.
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Software TopAcesso - Especificações
Sistema
o
o
o

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

Características
o
o
o
o
o
o
o

Controle online de catracas e controles de acesso de portas, portões, cancelas e torniquetes
Controle de acesso de visitantes
Módulo cliente e módulo de monitoramento
Monitoramento de eventos em tempo real
Comunicação TCP/IP com até 99 equipamentos em rede
Configuração do tipo de leitor por equipamento
Senhas e mensagens individuais

Recursos
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Restrição de acesso
Controle de rota a ser seguida por um usuário
Bloqueio de dupla entrada
Bloqueio de marcações no mesmo minuto
Agendamento de mensagens por usuário
Controle de acesso por grupos de usuários
Controle por zonas de tempo
Envio de e-mail, para casos de liberação de acesso em locais selecionados
Permissão de liberação do usuário condicionado a uma autorização remota
Monitoramento de arrombamentos ou portas esquecidas abertas
Intertravamento de portas
Utilização de webcam para captura de fotos de funcionários e visitantes
Cadastro de biometria
Mudança automática para off-line caso haja uma interrupção da comunicação
Atribuição de cartão provisório;
Política de segurança para senhas de acesso
Trilhas de auditoria
Relatório de acessos, eventos, presença, refeições, rastreamento, visitas, entre outros

Equipamentos compatíveis
o
o
o

Catraca Fit, Catraca Revolution, Catraca Box, Catraca PNE, Catraca Flap
Inner Acesso, Inner Acesso 2
Coletor Urna

Tipos de leitor
o

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