
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

O Top Portaria é um software de controle de portaria desenvolvido para simplificar o controle de 
acesso a condomínios comerciais e residenciais, empresas, escolas, entre outros.  Ideal para qualquer 
tipo de portaria, o software deve ser usado com as catracas Topdata. 

Para simplificar a gestão do acesso de sua portaria. O Top Portaria oferece segurança e relatórios 
que permitem verificar os acessos realizados, quem está presente no local e quais os visitantes. 

O visitante vai apresentar-se na recepção, fazer seu registro no software de controle de portaria e 
receberá um cartão ou cadastrará sua biometria e na sequência poderá usufruir dos benefícios de 
acesso configurados no software. 

Para acessar o local deverá passar o cartão ou fazer a leitura biométrica nas catracas instaladas na 
portaria. O administrador da portaria poderá verificar relatórios de acessos, de visitantes, de pessoas, 
de presença, entre outros. 

Recursos Disponíveis 

» Controle de acesso on-line e em tempo real com comunicação TCP/IP 
» Ferramentas para fazer e restaurar backup 
» Cadastros completos de pessoas e visitantes com foto 
» Cadastro de empresa com logotipo de cada cliente, para impressão de relatórios personalizados 
» Importação/Exportação de lista de pessoas para tornar o processo cadastral muito mais rápido 
» Controle de acesso por horários, para a pessoa somente ter acesso nos horários especifico 
» Fácil de instalar e configurar com banco de dados SQL Server, com a criação do banco pelo próprio aplicativo 
» Mudança automática para off-line caso haja interrupção da comunicação entre o Top Portaria e a(s) Catraca(s) 
» Permite a configuração de até dez catracas com tipos de configuração diferentes entre os equipamentos 
» Personalização das mensagens da catraca com o nome da sua empresa no display do equipamento 
» Cadastro das digitais através do PC com Leitor Bio USB compatível instalado e envio direto para a Catraca 
» Libera a catraca através de um clique no mouse, para pessoas que necessitem de acesso ou também para 

utilização em situações de emergência 
» Monitoramento de eventos na catraca em tempo real, mostrando as pessoas que entram e saem ou que tenham 

sido bloqueados, exibindo a foto e o respectivo motivo de bloqueio 
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Especificações 

  

  Quantidade de Catracas gerenciável pelo software de controle de portaria: Até dez catracas TopData 

  Quantidade de Empresas: Permite o cadastro de uma empresa 

  Quantidade de pessoas: Livre. * Exceto no modo Off-line onde o máximo permitido são 15000 usuários 

  Comunicação: TCP/IP 

  Banco de dados: MS SQL Server. Recomendado o uso da versão 2008 Express free 

  Instalador: Verifica e instala no PC: Microsoft .NET Framework 3.5 SP1; Microsoft SQL Server 2008; Top Portaria 

  Relatórios: Horários / Pessoas / Acessos / Presença / Visitantes 

  

 

 


