
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

O AccessNote é um sistema de controle de acesso a ambientes dentro de estabelecimentos 
corporativos, industrias, instituições financeiras, condomínios comerciais e escolas. Este sistema 
impressiona pela sua versatilidade. 

Equipar o seu empreendimento com o sistema de controle de acesso AccessNote significa contar 
com um gerenciador de acesso altamente versátil. Afinal, o AccessNote permite uma variedade 
imensa de possibilidades de configuração. Ou seja, você personaliza o controle de catracas, cancelas, 
torniquetes e portas de acordo com as suas necessidades. Você poderá estabelecer o controle que 
quiser, com os dados que achar mais conveniente. Por exemplo: bloqueio de dupla entrada ou saída, 
agendamento de mensagens para determinado usuário, controle da rota a ser seguida por um 
determinado visitante. 

Principais Funções 

» Atualização automática do sistema 
» Cadastro ultrarrápido de visitantes 
» Leitura de dados com zoom 
» Nomes Próprios Personalizados  
» Exclusão Com Confirmação  
» Ampla Parametrização  
» Tabelas padronizada de bairros 
» Analise de eventos por cores 
» Melhor gerenciamento dos usuários através do Conceito de Personagens 

Além de relatórios analíticos, o software AccessNote pode gerar relatórios sintéticos por empresa ou 
departamentos. Estes podem ser apresentados no vídeo ou impressos. E mais, todos os dados gerados pelo 

AccessNote podem ser facilmente exportados. 
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Registro de Cadeirantes  Cadastro Ultrarrápido de Visitantes 
O cadeirante não faz uso das catracas de 
acesso. A não ser para identificação, não existe 
a necessidade de fornecermos crachás para 
acesso. Ao mesmo tempo é necessário 
registrar sua entrada. Após identificar o 
cadeirante o sistema gera, automaticamente, o 
movimento de entrada sem a necessidade do 
uso das catracas. 

 O processo de registro de visitantes é um bom 
exemplo. Na maioria das vezes, o visitante, 
numa segunda visita, vem com o mesmo 
propósito e irá visitar o mesmo “Permanente”.  

Sendo assim, só precisamos informar o novo 
número de crachá. 

 

 
 

Especificações 

  

  Tipo de Controle Controle on-line de acesso a ambientes 

  Equipamentos Controlados Controladoras de portas e Catracas da Topdata e/ou cancelas 

  Comunicação Ethernet 10/100 Mbps (TCP/IP) 

  Banco de Dados MS Access ou MS SQL Server 

  Falha de Comunicação Mudança automática para off-line na falha de comunicação com os leitores 

  

 


