Solução de gerenciamento
de visitantes e controle
de acesso
Com as credenciais de código QR, digitalização de identidade e carteira
de habilitação, Reconhecimento da placa de identiﬁcação e triagem de
saúde / segurança.
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Funcionalidade de gerenciamento de visitantes e contratados

Pré-registro ou registro ad-hoc

Scan de BI e Carta de Condução

no Ponto Físico de Acesso / Controle

Através do nosso dispositivo móvel EvTrack, suportamos o scan

Visitantes e usuários podem ser pré-inscritos pela web

do código de barras, da carta de condução e BI. Os dados são

interface ou em qualquer um dos pontos de controle de

inseridos directamente no nosso sistema, automatizando o

acesso através do Dispositivo EvTrack Guard. Um

processo de captura de dados dos visitantes.

aplicativo cliente gratuito também está disponível para
Smartphones Android ou Apple.

Página de perﬁl individual para cada visitante

Código QR

Cada visitante ou usuário tem uma página de perfil individual

EvTrack suporta código QR, como credencial de acesso temporário,

onde seus detalhes são armazenados e os eventos são

quando enviado via SMS. Pode também ser usado como acesso

registrados. Esta página também pode ser usado para enviar

permanente, quando impresso no cracha

um convite de visitante.

Comunicando

Notiﬁcação de segurancas por e-mail ou SMS

Os relatórios podem ser gerados a partir do EvTrack fornecendo

Os segurancas são notificados de novos visitantes por SMS e / ou e-mail.

detalhes de todas as transações do sistema, bem como novos

Uma opção que o sistema também permite apenas para controle de acesso

visitantes por dia & usuários por ponto de acesso. Nosso relatório

após a aprovação dos gerentes.

de tempo e presença fornece o primeiro a entrar e o último a sair,
bem como as horas no local.

Baseado em nuvem

Transações oﬄine
Se a conexão WiFi for perdida no dispositivo de proteção portátil

EvTrack está disponível como padrão como uma solução

ou não há conexão com o servidor. Nenhum visitante capturado

baseada em nuvem e nenhum servidor é necessário no local

dados são perdidos. Esses dados são criptografados, armazenados,

para que o Sistema para operar. Também oferecemos uma versão

enfileirados e reenviar quando a conectividade for restaurada

local para clientes corporativos ou governamentais.

Formulários
Apartamentos e edifícios de uso misto.
Segurança do canteiro de obras + conformidade
Escritórios Corporativos + Governamentais
Instalações educacionais
Segurança e triagem de visitantes imobiliários
Mineração e controle de acesso industrial

Digitalização de identidade e carteira
de habilitação

Saúde e Segurança
Funcionalidade
Recursos

Evtrack Guard App

Formulários de perguntas de saúde e segurança personalizáveis
(Como o formulário de triagem COVID-19)
Triagem de temperatura em tempo real e registro de dados
via unidade EvTrack Z-Therm-Mini Usb Termômetro
Várias amostras coletadas para garantir a precisão da temperatura
Conﬁgurações de temperatura mín. / Máx.
Conﬁguráveis por meio da interface da web
Notiﬁcação de e-mail do diretor de conformidade
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Painel do Sistema

Página de perﬁl do visitante

Pré-registro de empreiteiro / funcionário
Submissões

Formulários de saúde e
segurança personalizáveis

Pesquisa de host

Captura de dados do visitante
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Licença de Scan Vehicle

Aprovação de Host

Layout do sistema
Cloud Data Center
Armazenamento seguro de dados em nuvem
Comunicação criptografada com dispositivo portátil
Comunicação criptografada com EvTrack Web Interface
Versão do servidor local também disponível

Controle de acesso
RFID, Pin ou QR Code Physical Gate, Boom ou Door Control.
Grupos e programações de controle de acesso conﬁguráveis.
Lista de observação ou entrada negada.
LPR para controle de acesso de veículos.
Gerenciador de Credenciais

A Internet

Smartphone com aplicativo
EvTrack Guard

Gestão operacional
Contratante Permanente ou Inscrição de Funcionário
Emissão de permissões / convites temporários de acesso
Relatórios de auditoria (registros de acesso / controle - Pdf ou Excel)
Impressão de crachás (com nome + organização + código QR + foto)
Ajuste de agendas de controle de acesso e permissões de controle de acesso
Conﬁguração de acordos / questionários de saúde e segurança
Conﬁguração do sistema

Registro de visitantes ad hoc ou contratados.
Acesso ao local / ferramenta de controle para
trabalhadores permanentes.
Digitalização de emblemas de código QR ou código
QR do telefone.
Registro de Visitante, Funcionário ou Contratante
Temperatura de entrada e saída do local.

Visitantes pré-cadastrados
Convites de visitantes recebidos por e-mail ou SMS
Código QR para acesso / controle

Informações do pedido
Licença
Licença Básica

Licença Básica

Licença Avançada

Licença Inicial

Descrição
Licença EvTrack Foundation - Esta é a licença do sistema básico e é necessária para cada sistema EvTrack.
A licença básica vem incluída com toda a hospedagem em nuvem necessária e acesso a todas as funções do EvTrack.
Estão incluídos usuários ilimitados do sistema e visitantes ilimitados. Licenças básicas ou avançadas precisam ser adicionadas
dependendo do número de dispositivos que o sistema terá.
Licença Básica EvTrack - Uma necessária por dispositivo de hardware básico. Um dispositivo de hardware básico incluiria
qualquer um dos seguintes dispositivos de hardware: câmeras Axis, intercomunicadores Axis, placas controladoras de controle
de acesso Axis, Placas de E / S Axis, leitores de acesso / controle 2N, intercomunicadores 2N, leitores de código QR e
câmeras LPR.

Licença Avançada EvTrack - Uma necessária por tipo de dispositivo de hardware avançado. Um dispositivo de hardware
avançado incluiria qualquer um dos seguintes dispositivos de hardware: tablet robusto ou scanner portátil, quiosque de
autoatendimento, Integração de software de acesso / controle de terceiros, como 2N Access Commander.

Licença inicial EvTrack - para sites com um único dispositivo portátil ou um único dispositivo quiosque. Não para sites que
requerem vários dispositivos. (Não requer licença de fundação)
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