
O monitoramento de funcionários, fornecedores, 
clientes e visitantes em geral é uma tarefa que vem 
exigindo cada vez mais a implementação de novos 
sistemas de segurança, capazes de responder com 
eficiência aos seus controladores. Esta necessidade 
também tem esbarrado nos altos custos de 
equipamentos, pessoal e treinamentos constantes, 
de modo que o mais importante acaba ficando por 
último: a inteligência das informações.

Essa inteligência é o que faz do ifAcesso™ uma 
solução completa para o controle em tempo real do 
acesso de pessoas dentro de empresas públicas ou 
privadas, condomínios comerciais ou residenciais e 
estabelecimentos como academias, clubes, escolas, 
entre outros.

Desenvolvido para gerar rapidamente o máximo de 
informações relevantes a partir de recursos avançados, 
o acompanhamento de informações relacionadas a 
horários, locais de passagem, movimentação em áreas 
de acesso restrito, pessoas visitadas, entre outros, 
tornam todo o sistema mais confiável, principalmente 
os que exigem altos níveis de segurança.

Os relatórios e gráficos ficam disponíveis on-line e 
podem ser acessados de qualquer lugar do mundo, 
simultaneamente, usando qualquer desktop, tablet, 
laptop ou smartphone conectados à internet.

O ifAcesso™ é uma solução do modelo SIIN™ 
(Serviço de Integração Inteligente nas Nuvens), que 
significa integração com outros sistemas relevantes, 
como, por exemplo, de controle de ponto eletrônico 
(ifPonto™) ou CFTV (ifCam360™).

Veja no verso mais detalhes das principais 
funcionalidades do ifAcesso™.

O if Acesso™ abre as 
portas para o que há 

de mais avançado
em segurança.
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Segurança e agilidade sem perder o controle.

Principais funcionalidades do ifAcesso™

Sistemas recomendados para integração com o ifAcesso™

• Integração de eventos dos equipamentos 
 com o sistema ifCam360™, que permite 
 visualizar gravações relacionadas,
 com vídeos de determinadas câmeras, 
 sem que haja a necessidade de sair do 
 próprio sistema ifAcesso™ ou utilizar 
 outro software;

• Histórico de visitantes que possibilita 
 pesquisar e identificar pessoas em caso 
 de auditoria relacionada a busca de 
 determinada pessoa que esteve presente 
 no local e em determinado período;

• Cadastro de visitante com registro
 de foto, agendamento de visitas,
 documento, pertences e grupo de 
 visitantes;

• Relatórios e gráficos dos eventos, 
 sinalizando situações críticas como: 
 tentativa de acesso a área restrita; 
 situação das controladoras (on, off, 
 manutenção etc.); fluxo de pessoas por 
 data, hora, período e local;

• Notificação de eventos e ocorrência via 
 e-mail e SMS;

• Opera com biometria em modo 1:1 e 1:N;

• Permite que cada usuário (empresa, 
 funcionário, sala, apartamento) acesse
 o sistema e visualize apenas as 
 informações relacionadas ao seu perfil;

• Recebimento do registro de acesso em 
 tempo real, sem a intervenção de usuário 
 e sem necessidade de software de 
 terceiros;

• Redução de riscos de tentativas de 
 acessos não autorizados ao local ou 
 determinadas áreas restritas;

• O sistema pode ser utilizado de qualquer 
 local, a qualquer hora e através de 
 qualquer meio móvel, como tablet, 
 smartphone e notebook;

• Relatórios e gráficos de visitas por 
 empresa, visitante, departamento 
 visitado, cargo, número de visitas, 
 entre outros;

• Livro de ocorrência que relaciona cada 
 registro com o turno e pessoa que 
 efetuou o cadastro;

• Nível de acesso por operador;

• Sigilo e segurança das informações 
 assegurados pela troca de dados 
 criptografados e armazenados em 
 servidores redundantes com controle
 de acesso por usuário e senha;

• Gerador de relatórios usando sentenças 
 SQL para Nível administrador;

• Vincula mensagem aos crachás para 
 exibição nos displays das controladoras 
 de acesso solicitados (todos usuários,
 empresa, departamento, cargo ou 
 determinado usuário);

• Capacidade de integrar as suas 
 informações automaticamente com 
 outras bases de dados através de triggers, 
 views ou procedures do Banco de Dados;

• Possui controle de Logs que retrata todas 
 as ocorrências por período, por tipo, por 
 cadastro e por operador;

• Possui controle que informa quem está 
 logado no momento e qual página está 
 acessando.

Gestão personalizada
de pessoas.
O if Ponto™ é uma solução para a gestão
de registros de ponto, que torna todo
o processo mais prático e rápido, desde
a captura e visualização das informações
para análise e tratamento das ocorrências até 
a consolidação dos dados para alimentar os 
sistemas legados de administração
de pessoal.
O if Ponto™ opera integrado aos principais 
equipamentos de registro de ponto 
do mercado, coletando e atualizando 
automaticamente as informações com
os sistemas de folha de pagamento.

Eficiência na entrega
de documentos
O if Click™ é uma solução completa para 
ações de envio de mensagens, boletos
e documentos digitais via e-mail e SMS.
Os recursos permitem controle
e acompanhamento apurado de todo
o processo através de relatórios e gráficos, 
além de suportar diversos formatos
de arquivos e atender a todas as
operadoras nacionais.
A eficiência do if Click™ responde 
rapidamente às demandas de empresas
de todos os portes.

Segurança em
movimento
O if Cam360™ é uma solução para 
monitoramento de acessos e fluxo de 
pessoas dentro de empresas privadas, 
públicas, condomínios comerciais ou 
residenciais.
Desenvolvido inicialmente para integrar com 
if Acesso™, este sistema permite monitorar 
toda a movimentação em circuito fechado 
de TV de modo altamente eficaz, já que 
possui um recurso de detecção automática 
de presença por movimentos, inibindo a 
circulação de pessoas desconhecidas ou 
indesejáveis em áreas restritas.


