
Advanced Access Control System

O ticket.track - Controlo e Gestão de Bilhética é um módulo da solução access-track, 
com base nas últimas tecnologias, que permite a gestão automatizada de bilhetes 
desde da venda à respetiva validação, melhorando assim significativamente a 
mobilidade na área de abrangência da solução. 
Com o módulo ticket.track pretende-se ultrapassar variadíssimos problemas e lacunas 
de gestão e controlo existente na bilhética de várias áreas de ação.
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”Se pretende controlar a bilhética da sua empresa/instituição, o módulo ticket.track é a

solução de bilhética robusta que procura!”

Toda a solução foi pensada de forma a se adaptar a diferentes necessidades de con�guração das 
empresas/instituições, disponibilizando todas as funcionalidades de gestão de 
utilizadores/clientes e de zonas, 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/clientes;

 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;

 Bilhetes para grupos de clientes, com múltipla entrada;

 Bilhetes com múltiplas entradas;

 Bilhetes com múltiplas entadas em datas diferentes;

 Preços personalizáveis por bilhete;

 Personalização/design do template do bilhete;

 Suporte para autenticação através de cartões RFID, Biometria, Reconhecimento Facial, Código 
de Barras, Banda Magnética, etc.;

 Monitorização em tempo real;

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

 Possibilidade de integração com sistemas já existentes na empresa devido à sua arquitetura
modular e 100% integrado com aplicação POS logicPOS-Gestão de Ponto de Venda/Faturação;

 Possibilidade de customização à medida das necessidades de cada cliente;

 Disponibilização de uma interface visualmente apelativa do módulo ticket.track , o que torna
o processo de controlo de acessos/bilhética muito simples;

 Obtenção de estatísticas de acessos/bilhética em tempo real (por pessoa, grupo, zona ou
tempo);

 Gestão de alarmes, possibilitando a criação de alarmes e de 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
bilhética - ticket.track

ITerp.pt



access.track módulo
bilhética - ticket.track

 Controlo de acessos/Bilhética com recurso a um conjunto alargado de equipamentos. Estes
recorrem às mais avançadas tecnologias para fazer o reconhecimento de pessoas,
nomeadamente a identificação por impressão digital, cartões de proximidade RFID,
identificação facial, código de barras, etc.;

 Gestão de acessos a espaços devidamente autorizados;

 Tags de Identificação em vários formatos, cartão, pulseiras (IP65), porta-chaves, etc.;

 Controlo em tempo real da lotação de espaços, permitindo reduzir e/ou aumentar o nº de
lugares disponíveis;

 Diminuição de custos e aumento de receita aumentando significativamente a melhora dos
serviços;

 Facilidade e rapidez nos procedimentos de permissão ou negação de acesso;

 Gestão de horários e datas de acesso;

 Restrição de acessos por níveis de autorização;

 Emissão de alertas de acesso a zonas não autorizadas.

 Adaptáveis a vários Ambientes de Aplicação:
 Museus, Parque de Diversões, Parques de Exposições, Cinemas, Zoo, Estações Ferroviárias e
Rodoviárias, Portos, Aeroportos, Espaços de Eventos, Etc.

VANTAGENS / BENEFÍCIOS

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO
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Contactos:   243 075 919   geral@iterp.ptwww.iterp.pt

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