Gerenciar e controlar o acesso

Totem TSI
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Linha de produtos para controle de acesso de empresas e estacionamentos
O TOTEM DA TELEMÁTICA FOI DESENVOLVIDO PARA GERENCIAR E CONTROLAR O ACESSO
DE VEÍCULOS E PESSOAS PARA APLICAÇÕES EM:
Estacionamentos: controla a entrada e saída de veículos e frota (Carros, motos e caminhões);
Portarias e Recepções: Permite a distribuição do crachá através do reconhecimento biométrico
para funcionários, visitantes
A UTILIZAÇÃO DO TOTEM INTEGRADO A CANCELA PERMITE:
Retirada do cartão na entrada do estacionamento através de um dispensador automático;
Depósito do cartão no cofre coletor ao liberar o acesso do veículo.
A aplicação do Totem duplo permite a utilização para o controle de entrada
e saída de caminhões.
Em qualquer das aplicações é possível o controle de permissão de acesso,
horários, nível e anti-dupla.
GARANTA O MELHOR GERENCIAMENTO PELO SURICATO
Benefícios:
Controle total de toda a rastreabilidade dos veículos e frota em um único software;
Geração de diversos relatórios de analise pelo próprio cliente;
Redução de processos manuais e/ou através de papeis e pranchetas.
Diferenciais:
Através do Suricato, plataforma Web, o sistema pode ser acessado de qualquer local com essa disponibilidade;
Solução de integração do veículo x condutor, garantindo assim a saída somente através do agendamento prévio;
Interface de comunicação TCP/IP;
Compatível com várias tecnologias de identificação: smart card, código de barras, radiofrequência e biometria (1:N ou 1:1).
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Dimensões de base 1307x303x302, simples ou
2614x303x302 duplo;

Temperatura - 0 ~ 55 graus celsius;
Dispenser de cartões: PVC/Prox/Mifare;

Peso aproximado da base 35kg/ 70kg (duplo);
Visor LCD - 2 X 16;
Alimentação 90 a 240 Vca;
Indicador sonoro: buzzer ;
Gabinete - aço galvanizado com pintura epóxi;
Indicador Luminoso: pictograma verde e vermelho.
Desenvolvido para uso intensivo;
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