
Advanced Access Control System

O access.track, é um sistema avançado de controlo e gestão de acessos que permite 
alta segurança ao nível de acessos à sua empresa/instituição.
O access.track é a solução que recorre às mais avançadas tecnologias de controlo de 
acessos, como sendo o controlo biométrico (impressão digital, leitura de íris, 
reconhecimento facial, etc) ou o RFID. 
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“Se pretende controlar os acessos à sua empresa, o access.track é a solução integrada,

escalável e robusta que procura!”

Toda a solução foi pensada de forma a se adaptar a diferentes necessidades de con�guração das 
empresas, disponibilizando todas as funcionalidades de gestão de utilizadores e de zonas, 
gestão de horários, monitorização em tempo real e a obtenção de relatórios.

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS
 Controlo de acessos baseado em grupos de utilizadores, possibilitando a definição de

privilégios e restrições com base em perfis de utilizadores;

 Gestão de zonas, sendo estas definidas no mapa ou indicando um conjunto de
portas/equipamentos para, depois, serem associadas a utilizadores ou grupos de utilizadores;

 Suporte para autenticação através de cartões RFID e Biometria;

 Monitorização em tempo real;

 Obtenção de relatórios parametrizáveis, por pessoa, por tempo, por zona ou outros
indicadores que considere relevante;

 Gestão de visitantes;

 Possibilidade de integração com sistemas já existentes na empresa devido à sua arquitetura
modular;

 Possibilidade de customização à medida das necessidades de cada cliente;

 Disponibilização de uma interface visualmente apelativa, o que torna o processo de controlo
de acessos muito simples;

 Obtenção de estatísticas de acesso em tempo real (por pessoa, grupo, zona ou tempo);

 Gestão de alarmes, possibilitando a criação de alarmes e ações associada a estes, recorrendo
a uma grande variedade de atuadores e sistemas externos;

 Envio de notificações de vária formas, por exemplo email, GSM, etc.;

 Módulo de parques, com gestão especifica para sistemas de reconhecimento automático de
matriculas, antenas de longo alcançe, etc.;

 Módulo de gestão de desporto, com funcionalidades especificas para gerir ginásisos,
pavilhões desportivos, piscinas, entre outras áreas do desporto;

 Módulo de gestão de bilhética integrado com softwares de faturação certificada.
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Controlo de acessos com recurso a um conjunto alargado de equipamentos. Estes recorrem às 
mais avançadas tecnologias para fazer o reconhecimento dos seus colaboradores, 
nomeadamente a identificação por impressão digital e pelos cartões de proximidade RFID.

Todos os nossos equipamentos comunicam por Ethernet o que os torna extremamente fáceis de 
instalar e gerir, mesmo em grandes organizações. Apesar de poderem funcionar de forma 
autónoma, a situação mais comum é funcionarem ligados a um servidor central que recolhe e 
processa a informação de todos os equipamentos espalhados pela organização. Desta forma o 
controlo de acessos e a gestão de todo o sistema é feita de forma centralizada, com todas as 
vantagens que isso acarreta.

Opcionalmente os nossos equipamentos podem ser equipados com módulos de comunicação 
por WiFi ou por GPRS (podem comunicar com o servidor central recorrendo a um Web Service ou 
diretamente), proporcionando assim uma ainda maior flexibilidade de instalação.
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Contactos:   243 075 919   geral@iterp.ptwww.iterp.pt

www.facebook.com/ITerpLda http://www.iterp.com.pt/LOJA

Soluções Empresariais

ITerp Tecnologias de Informação, Lda 
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