Software para gestão de acessos / portaria

O que é o CheckIn

Software para gestão de acessos, com módulo
de recepção / portaria e módulo de gestão
para acompanhamento e monitorização
Disponível em aluguer sem investimento
inicial, com instalação na própria organização
ou em servidor externo
Desenvolvido com tecnologia Microsoft .NET e
base de dados SQL Server, em permanente
evolução
Perfis de recepção / vigilante e de gestor /
utilizador final. Possibilidade de notificação
por email
Interface para a sequência directa de
ocorrências pelos utilizadores finais

Uma solução integrada de simples utilização

www.windit.pt
email: checkin@windit.pt

Principais funcionalidades

Gestão de portaria / recepção com registo
completo do movimento de visitantes,
trabalhadores temporários, entre outros
Movimento de viaturas

Movimento de chaves

Ocorrências / alertas

Lista telefónica interna / contactos de
emergência
Gestão documental associada a empresas ou
visitantes externos (BI, certificados, outros)
Integração com webcam ou máquina digital
para associar imagens (movimentos, alertas,
visitas)

Contacto na recepção /
portaria para…

Relatórios de acessos, fichas de visita,
ocorrência, cartões de visita, etc.

Entrada ou
saída da
instalação
Requisitar ou
entregar chave
(funcionários)

Solicitar
informações

Reportar
ocorrência ou
deixar
mensagem

Registar acesso

Registar inspecção a
viatura (opcional)
Registar ocorrência
Registar movimento

Verificar informações no
CheckIn (responsáveis,
telefones, etc)
Reportar sequência
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Porquê o Check In

Imagem: A primeira impressão criada ao
visitante é na recepção da sua entidade
Rastreabilidade: Histórico informatizado
completo de acessos (empresas, pessoas,
viaturas, chaves) multi‐critério
Planos de contingência: Acesso em tempo real
a todos os visitantes na instalação e
respectivos contactos / identificação
Segurança: Registo seguro em base de dados,
com identificação de todos os acessos e
possibilidade de associar imagem (webcam)
Eficiência: Eliminar quilos de papel inútil, de
difícil pesquisa e arquivo
Gestão documental: com integração dos
documentos relativos a fornecedores,
contratados, etc.
Qualidade: Acesso único a todos os dados de
portaria/recepção, incluindo movimentos de
pessoas e bens, chaves e viaturas
Mensagens automáticas: com a incorporação
de alertas aos utilizadores, por exemplo
visitante esperado, documento a expirar,
notificar de telefonema / visita externa
Fornecedores: Controlo do cumprimento de
contratos, relatório de presenças
Garantia: O contrato CheckIn inclui help desk,
actualizações e novas versões do sistema

Registe o seu contacto no website windIT
para solicitar demonstração interactiva
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