DESCRITIVO GESTÃO DE ACESSOS - INFANTÁRIOS
ÚNICA SOLUÇÃO NO MERCADO INTEIRAMENTE CONCEBIDA PARA O SETOR SOCIAL!
A SoftGold® oferece aos seus clientes soluções integradas, permitindo deste modo, numa única Plataforma gerir todas as
necessidades de acessos e segurança!
Esta solução responde a todas as necessidades de qualquer Resposta Social, como Creches, Pré-Escolar, CATL, ERPI’s,
Residências Seniores, Unidades de Cuidados Continuados, etc.
Principais funcionalidades
 Sem limite de utilizadores
 Sem limite de Grupos de Utilizadores – Colaboradores, Clientes, Familiares, Sócios/Irmãos, Fornecedores, etc.
 Criação automática das fichas através da leitura do Cartão de Cidadão
 Sem limite de Horários
 Personalização de permissões de entrada/saída por perfil de utilizadores
 Sem limites de perfis de utilizadores e de Horários
 Relatórios de Acessos por porta
 Relatórios específicos dos Registos de Presenças por Criança
 Relatórios específicos dos Registos de Presenças por Sala
 Relatórios dos registos dos acessos por Colaborador
 Relatórios dos registos dos acessos por Familiar
 Relatórios dos registos dos acessos (Sócios/Irmãos), Fornecedores, etc.
Principais vantagens
 Solução extremamente fiável
 Acessível a qualquer utilizador
 Amiga dos utilizadores em todos os parâmetros
 Instalação do Software sem limite de postos
 Inclui todas as atualizações de Software e manutenção durante o período de 48 meses
 Após os 48 meses a solução fica propriedade do cliente, terminando o pagamento de qualquer valor!
 Após os 48 meses possibilidade de celebrar um contrato com valor simbólico referente a manutenção e
atualizações
 Para clientes SOFTGOLD® com contratos referentes a outras soluções, por exemplo da Gestão de Assiduidade, o
contrato da Solução de Gestão de Acessos é oferecido!

Identificação do utilizador através de TAGs tipo Porta-Chaves ou Cartão ISO*

* Através de aquisição de uma impressora de cartões, possibilidade de impressão personalizada diretamente através da nossa Plataforma.
Com a tecnologia RFID não existe qualquer problema com a Proteção de Dados!
A Plataforma está de acordo com as normas do Regulamento Geral da Proteção de Dados

A SoftGold®, encontra-se certificada pelo Ministério da Administração Interna para a prestação de serviços de Instalação, Manutenção e Assistência Técnica de
Equipamentos de Segurança Certificado - RP 2277

