
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

Desenvolvido pela TopData Sistemas de Automação Ltda é uma solução completa, econômica e 
eficiente para o controle de acesso de academias. O Software Top Academia controla de forma 
simples o acesso de seus alunos, professores e funcionários.  

Possui uma Interface agradável e de fácil utilização, com todas as ferramentas em um único módulo 
de controle. Funciona integrado às catracas Topdata, com opções para identificação através de 
cartões: Proximidade, Código de barras, ou leitura da impressão digital. 

Recursos Disponíveis 

» Controle de acesso em tempo real através das catracas TopData 
» Mudança automática para off-line caso haja qualquer interrupção na comunicação com a(s) Catraca(s) 
» Cadastro completo de Alunos, Professores, Funcionários (Incluindo foto) 
» Possibilidade da criação de novos perfis, exemplo: Fornecedores, terceirizados, etc. 
» Personalização das mensagens exibidas no display da catraca 
» Controle de acesso por créditos, permitindo que o aluno faça só as aulas que ele comprou em seu plano 
» Cadastro de empresa com logotipo de cada cliente, permitindo impressões de relatórios personalizados 
» Controle de acesso por horários, para o aluno ter acesso somente nos horários a que seu plano dá direito 
» Controle de acesso por período. Bloqueia o aluno após vencer sua mensalidade caso não ocorra a renovação 
» Importação/Exportação de lista de alunos tornando o processo cadastral muito mais rápido 
» Cadastro das digitais dos alunos através do PC com Leitor Biométrico USB e envio direto para a Catraca 
» Permite controlar em tempo real até duas catracas 
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OmniSeg Comércio e Serviços de Informática Ltda 
Telefone: (21) 3520-9500 
E-mail: comercial@omniseg.com.br 
Site: www.omniseg.com.br 

 Av. Graça Aranha, 226 / 6 andar - Centro, RJ 
Telefone: 21 3520-9500 
E-mail: contato@omniseg.com.br 
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Relatórios 

  

  Relatório de horários  

  Relatório de Pessoas com permissão de acesso por vencer 

  Relatório de Pessoas com permissão de acesso vencido 

  Relatório de Pessoas com permissão de acesso em dia 

  Relatório de Pessoas com permissão de acesso bloqueada 

  Relatório de Acessos 

  Relatório de Pessoas com permissão de acesso em determinado horário de aula 

  Relatório de Pessoas com ou sem créditos 

  

 

 


