
Processo de Inscrição Online
O Empregado/Visitante pode efetuar o pré-registo 
de visitas, evitando que os visitantes percam tempo 
desnecessário e fornecendo toda a informação. A 
aprovação ou rejeição de um visitante também pode 
ser feita online indicando os motivos, de forma a 
acelerar o processo.

Dados do Visitante Intactos
Ao ter todos os dados do visitante intactos e dis-
poníveis online, o próximo acesso dos visitantes que 
estão na lista branca será muito mais rápido e aos 
que estão na lista negra, ser-lhes-á negada entrada 
nas instalações devido a razões sólidas.

Automatizar Processos
Fim do registo no livro de visitantes pelos seg-
uranças/visitantes. O registo manual de informações 
é propenso a erros, o que proporcionará à gestão 
informação errada durante emergências. Ao ter o 
processo automatizado, não haverá mais dúvidas 
quanto à precisão dos dados.

Interface Fácil de Utilização
O IngressVMS dispõe de um interface simples e in-
tuitivo, tornando mais fácil a qualquer funcionário 
sem conhecimentos de IT trabalhar com o sistema 
com pouca formação, além de que existem manuais 
para facilitar o processo.

Sistema de Gestão de Visitantes 

Saúda os visitantes, mantém a segurança

Ingress Sistema Automático de Gestão de Visitantes às suas instalações com o mais atualizado software  
IngressVMS, concebido para fornecer um procedimento sistemático de gestão das entradas e saídas dos seus 

visitantes. O IngressVMS simplifica o processo de registo do visitante com sua pré-inscrição online que for-
nece aos inquilinos informações sobre os visitantes antes de aceitar a visita e aos seguranças 

a verificação do estado da visita no momento da chegada. Ao filtrar visitantes 
duvidosos, o IngressVMS poderá prevenir ameaças de segurança nas suas 

instalações e, ao mesmo tempo, ter todo o histórico do registo de visitantes 
para futuras auditorias e verificações. O IngressVMS está diretamente 

ligado à base de dados do programa Ingress de acesso à porta da Fin-
gerTec e poderia seguir o histórico dos visitantes às suas instalações, 

não se perdendo nenhuma informação.

Atribuir Facilmente o Acesso à 
Porta
Conectado ao software abrangente Ingress de Acesso 
à Porta da FingerTec, a permissão de acesso à porta 
com tipo de verificação pode ser atribuída aos visi-
tantes e verificada pelo sistema.

Histórico da Rota
O IngressVMS regista o histórico da rota de cada 
visitante, proporcionando a gestão com informações 
transparentes sobre todas as visitas de pessoas exter-
nas ao serviço e os seus contactos na empresa.

Auditoria de Emergência Eficaz
Durante emergências, o IngressVMS pode informar 
sobre os visitantes que ainda estão no edifício e so-
bre os que já saíram, para que as autoridades possam 
agilizar o processo de evacuação.Ao deter o histórico 
da rota, as autoridades são informadas sobre a úl-
tima entrada/saída dos visitantes conhecida para 
realizar uma evacuação eficaz.

Lista de Visitantes Bloqueados
Os visitantes precisam de cumprir as regras e regu-
lamentos das instalações para se manterem na lista 
branca de visitantes. Caso não o façam e as suas in-
frações sejam recorrentes, serão colocados na lista 
negra até que novas decisões sejam tomadas pelas 
autoridades.
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DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

SERVIDOR INGRESS
Ligação ao servidor Ingress 

para aceder aos dispositivos de 
controlo

Registar visitante online

IngressVMS Cliente Web 1

Registar entrada de visitante

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

IngressVMS Cliente Web 2

Registar visitante online

Registar entrada de visitante

IngressVMS é um sistema completamente baseado na web

Integrado com o Ingress Sistema de Acesso à Porta 

•  Atribuir controlo sobre a permissão de acesso a visitantes

•  Ligação a soluções de segurança de terceiros, tais como CCTV e sistema de alarme, para um sistema de 
acesso abrangente

•  A base de dados é o sistema anfitrião apenas sob a base de dados Ingress MySQL

Relatórios Importantes Gerados, que podem ser filtrados por 
campos selecionados
•  Relatório do Perfil dos Visitantes
 Relatórios de todos os visitantes atuais e anteriores no sistema

•  Relatório de Visitantes na Lista Negra
 Fornece informações sobre todos os visitantes na lista negra da empresa

•  Relatório do Estado Atual dos Visitantes
 Mostra a lista de todos os visitantes atuais que ainda estão presentes nas instalações

•  Relatório de Visitantes com pré-reserva/reserva
 Mostra as solicitações para visita recebidos através da aplicação web, mas que ainda não deram entrada 

nas instalações

•  Relatório do Número Total de Visitantes
 Relatório do número de visitantes com base num intervalo de datas especificado

Guias online e manual disponível

Idiomas
•  Inglês  •  Malaio  •  Indonésio  •  Espanhol  •  Chinês Tradicional
 •  Chinês Simplificado  •  Árabe  •  Hindi  •  Português
 •  Vietnamita  •  Tailandês

Amostras 
de 

Relatórios


