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TIME
FOR
GREAT
THINGS!

Conteúdo
Desde a sua criação que a IDONIC tem como principal objetivo desenvolver soluções que respondam às necessidades das organizações que
atuam no mercado português.

Através de soluções como a gestão de assiduidade, controlo de acessos,
gestão de parques, sistemas de videovigilância, controlo de rondas e até
identiﬁcação, a IDONIC garante a máxima segurança e controlo da organização como um todo.
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Bem-Vindo à IDONIC
Com uma presença no mercado há mais de uma década, a IDONIC
é uma empresa portuguesa experiente e que atua na área das
novas tecnologias.
Caracterizada pelo desenvolvimento próprio dos seus softwares
de gestão e controlo empresarial, a IDONIC dá resposta às organizações com soluções completas e direcionadas.
Estando presentes num mercado exigente e que se encontra em
constante transformação, as soluções IDONIC crescem e evoluem
em função do mesmo.

“Acreditamos que a chave do sucesso passa pelo desenvolvimento de
soluções funcionais e que, de forma segura, reduzem o tempo e geram
mais resultados para os consumidores.”
O core business da empresa é a área de gestão e controlo de assiduidade, contudo o contínuo crescimento e know-how tornou a
IDONIC igualmente reconhecida pelos sistemas de controlo de
acessos, parques de estacionamento e soluções de segurança.
É com orgulho que a empresa encara o seu percurso dos últimos
13 anos e vê o futuro como uma oportunidade de crescer de forma
sustentada, tendo como foco a ética, dedicação e as relações
positivas e duradouras com clientes e parceiros.
É um prazer tê-lo ao nosso lado!
Time for great things,
A Direção IDONIC

Bem Vindo

Pág. 03

Gestão e Controlo
de Assiduidade

5 VERSÕES
PERSONALIZÁVEIS
Best
Seller

VERSÃO PROFISSIONAL

PRO

O IdOnTime é um software de controlo de assiduidade único.
Em conformidade legal com o RGPD, integra todas as ferramentas imprescindíveis para a melhor gestão do tempo e recursos humanos, tais como
a integração com os principais ERP´S, a marcação de ausências, folgas,
feriados e o acesso a informações e relatórios detalhados.

Esta versão permite a análise completa de todos
os tempos de trabalho assim como possibilita a
fácil e eﬁciente exportação salarial.

PROFISSIONAL
50

02

[Plano Base]

[Plano Base]

Funcionários

01

PC

10

Módulos

Terminal

[Plano Base]

[Limite de terminais]

EXP

LIG

ENT

COR

EXPRESS

LIGHT

ENTERPRISE

CORPORATE

VERSÃO EXPRESS

VERSÃO LIGHT

VERSÃO ENTERPRISE

VERSÃO CORPORATE

A versão Express é a solução perfeita para as
empresas que pretendem apenas obter um registo
de ponto simples dos funcionários.

A solução ideal para as empresas que pretendem um registo de movimentos de entradas e
saídas eﬁciente.

A versão IdOnTime Enterprise é destinada a
empresas cujo número de funcionários e exigências são signiﬁcativas.

A versão Corporate é a solução que melhor se
adapta às empresas com um volume considerável
de funcionários e exigências especíﬁcas.

25

01

[Plano Base]

[Plano Base]

Funcionários

PC

Módulos
[Não Permite]

Gestão de Assiduidade | IdOnTime

Terminal

[Limite de terminais]

25

01

[Plano Base]

[Plano Base]

Funcionários

PC

00

Módulos
[Plano Base]

02

Terminal

[Limite de terminais]

100

04

[Plano Base]

[Plano Base]

Funcionários

PC

04

Módulos
[Não Permite]

25

Terminal

[Limite de terminais]

500

10

[Plano Base]

[Plano Base]

Funcionários

PC

06

Módulos
[Plano Base]

Terminal

[Limite de terminais]
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BANCO DE HORAS

ALERTAS

Faz a gestão de horas de trabalho de cada trabalhador, assim como as compensações entre as
horas extras e as faltas, não se procedendo ao
pagamento de horas extras.

Envio de e-mails com resumos parametrizáveis de
dados relativos à assiduidade do colaborador como
por exemplo, picagens de ponto do período determinado pelo utilizador.

EXPORTAÇÃO SALÁRIOS
Recolhe e exporta a informação necessária,
através dos dados de assiduidade obtidos de
cada colaborador, a considerar no software de
faturação da organização.

COMPENSAÇÕES
Permite deﬁnir um objetivo de horas de trabalho
obrigatório a atingir num período (semanal, quinzenal, mensal, ou outro) tendo o funcionário a liberdade de gerir os seus tempos de trabalho diários,
desde que garanta que no ﬁnal desse período, o
objetivo deﬁnido foi cumprido.

WEB
TAREFAS

Garante o controlo de assiduidade online. Permite
fazer a gestão de tempos laborais, pontualidade e
absentismo dos funcionários, em tempo real,
através de uma aplicação Web.

Garante a gestão das saídas em trabalho por parte
dos funcionários que necessitem de cumprir serviços no exterior, ou têm pequenas tarefas que impliquem essa deslocação.

ESCALAS AUTOMÁTICAS

MOBILE BASE

Deﬁne as normas com o número mínimo de
funcionários por turnos, horas a cumprir e
descansos obrigatórios, de forma a gerir as escalas automaticamente.

Permite ao funcionário registar a sua assiduidade
através de dispositivos móveis (smartphones e
tablets), deﬁnindo a sua localização a partir do GPS.

Gestão de Assiduidade | IdOnTime

Módulos
Complementares
Funcionalidades únicas para todas as exigências
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Características por versão

EXP

LIG

PRO

ENT

COR

EXPRESS

LIGHT

PROFISSIONAL

ENTERPRISE

CORPORATE

Nº base de funcionários

25

25

50

100

500

+10/25/100/500/1000

+25

+50

+100

Ilimitado

Ilimitado

50

300

Ilimitado

Ilimitado

1

1

2

4

10

Ilimitado

2

5

10

Ilimitado

1

1

1

1

1

Ilimitado

2

10

25

Ilimitado

1

1

1

2

5

1

1

2

10

Ilimitado

-

-

1¹

4²

6³

-

4⁴

14⁵

13⁶

11⁷

Nº de funcionários por licença adicional

Nº limite de funcionários

Nº base de postos

Limite de postos

Nº base de terminais

Limite de terminais

Nº base de empresas

Limite de empresas

Módulos base

Módulos adicionais

1 Módulo Export for Salaries
2 Módulos Task, Hours Bank, Export for Salaries, Access
3 Módulos Task, Alert, Hours Bank, Compensations, Export for Salaries, Access
4 Módulos Export for Salaries, Banco de Horas, Tarefas, Web Pro
5 Módulos Task, Alert, Hours Bank, Web Pro, Inspector, View, Virtual Time & Attendance, Mobile Base, Mobile Unit., Portable Base, Portable Unit., Overtime Check, Salary, Access
6 Módulos Alert, Web Advanced, Compensations, Inspector, View, Virtual Time & Attendance, Mobile Base, Mobile Unit., Portable Base, Portable Unit., Workplan, Overtime Check, Salary
7 Módulos Web, Inspector, View, Virtual Time & Attendance, Mobile Base, Mobile Unit., Portable Base, Portable Unit., Workplan, Overtime Check, Salary

Terminais de
Proximidade
Os terminais de funcionamento por
tecnologia de proximidade (RFID e
MIFARE) permitem as picagens dos
colaboradores de uma forma prática e
rápida. Podendo inclusive serem personalizados com logótipos e cores, os
mesmos representam assim um meio
distintivo do tipo de negócio/empresa.

Preciso

Fácil de instalar

Robusto

Vasta memória

IDONIC CHRONOS 233

IDONIC CHRONOS 218

Com a opção de comunicação por WIFI torna-se no modelo ideal para organizações da
área da indústria.

A solução perfeita para todos os tipos de
organizações. É um equipamento de bastante
fácil utilização e instalação.

Imp. Digital

Imp. Digital

Cartão Prox.

Código PIN

Cartão Prox.

Código PIN

Terminais Impressão Digital
Intuitivo
Câmara incorporada

IDONIC CHRONOS 115
Relógio de ponto que funciona por cartão de proximidade e código pin, que tem como principal característica o facto de permitir a captura de uma
imagem no momento da picagem do ponto.

Os relógios de ponto por impressão digital são os mais utilizados e
comercializados pela IDONIC. Para além de ﬁdedigna esta é uma tecnologia de registo intransmissível, evitando assim falhas no momento do registo de assiduidade.

IDONIC CHRONOS 205
Equipamento bastante funcional e ﬁável devido à
sua robustez e vasta capacidade de registos, sendo
adaptável a empresas de 3 a 3000 funcionários.

Robusto
Funcional
Grande rendimento

IDONIC CHRONOS 109
Leitor de assiduidade por cartão de
proximidade e código-pin com protocolo
PUSH, que permite comunicação em
tempo real, com o Software.

Cartão Prox.

Código PIN

Gestão de Assiduidade | IdOnTime

Cartão Prox.

Código PIN

Ligação WIFI
User-friendly

Imp. Digital

Cartão Prox.

Código PIN

Best
Seller

Ecrã tátil com
3 polegadas
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Best
Seller

Soﬁsticado

User-Friendly

Rápido

Design Apelativo

Adaptável

Multibiométrico

IDONIC CHRONOS 305

IDONIC CHRONOS 408

Dado à sua rapidez e soﬁsticação este
terminal recolhe o registo de assiduidade dos funcionários sem que seja necessário qualquer contacto físico.

Com uma vasta capacidade de registos, este é um
dos nossos mais recentes modelos. É um equipamento bastante rápido e ﬁável, tendo um nível de
segurança superior ao habitual.

Rec. Facial

Cartão Prox.

Código PIN

Terminais
Reconhecimento Facial
O reconhecimento facial é a tecnologia ideal para as áreas da indústria e
saúde, uma vez que não há a necessidade de toque no equipamento, tornando o registo de assiduidade fácil, prático e rápido.

Rec. Facial

Imp. Digital

Cartão Prox.

Portátil

Os terminais portáteis permitem que o
registo de ponto seja realizado em
qualquer tipo de lugar, sem complicações ou esquecimentos. A IDONIC proporciona alternativas para comerciais/técnicos (através da picagem de
ponto no smartphone) e para registo
de ponto em obras (através de equipamento portátil IDONIC).

Portátil
Prático

Multibiométrico
Funcionamento Noturno
Baixa Taxa de Erro

Resistente

IDONIC CHRONOS 524

IDONIC CHRONOS 407
Com um design apelativo, garante a máxima segurança e ﬁabilidade no reconhecimento e registo de
movimentos dos funcionários, uma vez que dispõe
de quatro tecnologias de registo.

Para equipas que se encontram em constante movimento é um modelo bastante cómodo, prático e
fácil de transportar. É um equipamento resistente e
ideal para ambiente de obra.

Imp. Digital
Rec. Facial

Gestão de Assiduidade | IdOnTime

Imp. Digital

Cartão Prox. Código PIN

Cartão Prox. Código PIN
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CHRONOS 109

CHRONOS 115

CHRONOS 205

CHRONOS 218

Capacidade de templates
30.000

CHRONOS 233

CHRONOS 305

Faces: 800 (Standard); 1.200 (Opcional)
Impressão Digital: 5.000
Cartão e Código: 10.000
Cartão de Proximidade: 10.000

CHRONOS 407

400(1:N) 1.500(1:1)

CHRONOS 408

CHRONOS 524

Impressão Digital: 5.000 (Standard)
Faces: 3.000
10.000 (Opcional)
Impressão Digital: 4.000
Cartão e Código: 30.000
Cartão de Proximidade: 10.000

10.000

3.000

8.000

100.000

50.000

100.000

200.000

100.000

100.000

100.000

100.000

200.000

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

3’’ a Cores

3.5’’ a Cores

3’’ a Cores

3.5’’ a Cores

3.5’’ a Cores

3’’ a Cores

2.8’’ a Cores

4.3’’ a Cores

0 °C - 45 °C

0 °C - 45 °C

0 °C - 45 °C

0 °C - 45 °C

0 °C - 45 °C

0 °C - 45 °C

0 °C - 45 °C

0 °C- 45°C

12V DC / 3A

DC 12V 1.5A

5V DC / 2A

12V DC / 1.5A

12V DC / 1.5A

12V DC / 1,5A

12V DC / 3A

12V DC / 3A

12V DC / 3A

TCP/IP, RS232, USB-Host

Ethernet, USB Host

RS485, TCP/IP, USB-host

TCP/IP, USB Host, WiFi (opc.)

TCP/IP, USB-host ;
(Opc.: Wi-Fi, GPRS,
3G e PUSH SDK)

Armazenamento de movimentos

Imp. Digital

Rec. Facial

Cartão

Código Pin
Sim

Display
3.5’’ a Cores

Temperatura
0 °C - 45 °C

Alimentação

Comunicação
TCP/IP, WiFi, USB Host

RS232/485, TCP/IP, USB-host

TCP/IP, USB Host

RS232/485, TCP/IP,
USB-Host, USB-Client

Touch

Sim

Sim

Sim

Sim

Touch

Sim

Touch

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

205,6 × 150 × 41,6 mm

192,3 × 138,8 × 42,7 mm

189 × 136 × 44 mm

165 × 140 × 46 mm

140,7 × 160 × 36 mm

87,7 × 187,87 × 62,51 mm

193,6 x 165 x 111 mm

225 x 235 x 125 mm

Teclado

Voz

Dimensões (L x A x P)
104.7 × 160 × 36 mm

Controlo de
Acessos

4 VERSÕES
PERSONALIZÁVEIS
Best
Seller

PRO

O software IdAccess permite parametrizar e planear todos os acessos aos
espaços, assim como controlar e garantir o cumprimento das normas
estabelecidas. De forma rápida, eﬁciente e completa, o controlo de acessos é feito na mesma plataforma centralizada. Assim, é possível potenciar
e fortalecer as condições de segurança das pessoas e bens dentro das
instalações, e otimizar a gestão a nível logístico. O IdAccess garante a
integração com os mais variados dispositivos de segurança, incluindo
leitores biométricos de acesso a portas, torniquetes, barreiras, pilaretes
entre outros equipamentos IDONIC.

LIG
LIGHT

25

01

[Plano Base]

[Plano Base]

Funcionários

Controlo de Acessos | IdAccess

PC

Módulos
[Plano Base]

02

Terminal

[Limite de terminais]

A versão IdAccess Proﬁssional, com uma licença base
de 100 utentes, foi desenvolvida para responder às
necessidades de pequenas e médias empresas que
procuram uma gestão e controlo de acessos eﬁcaz.

PROFISSIONAL

100

01

[Plano Base]

[Plano Base]

Funcionários

00

PC

40

Módulos

Terminal

[Plano Base]

[Limite de terminais]

ENT

COR

ENTERPRISE

CORPORATE

VERSÃO ENTERPRISE

VERSÃO CORPORATE

A versão IdAccess Enterprise, dispondo de uma
licença base para 350 utentes, 4 postos de trabalho
(PCs) e licença base para 2 empresas, é uma versão
para grandes organizações, que efetuem um
controlo considerável do espaço.

A versão IdAccess Corporate é a solução ideal para
empresas que apresentam um grande volume de
funcionários e exigências. Sem limite de utentes, é
um sistema completo e minucioso, para um controlo
exaustivo de movimentos.

VERSÃO LIGHT
A versão IdAccess Light, com uma licença base de 25
utentes, foi pensada para pequenas empresas ou
outras que pretendam controlar os acessos de uma
forma rápida e simples.

VERSÃO PROFISSIONAL

350

04

[Plano Base]

[Plano Base]

Funcionários

PC

04

Módulos
[Plano Base]

80

Terminal

[Limite de terminais]

Funcionários
[Plano Base]

8

PC

[Plano Base]

07

Módulos
[Plano Base]

Terminal

[Limite de terminais]
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MOBILE BASE

ALERT

Permite controlar acessos via android, agilizando
por isso a consulta de movimentos de entradas e
saídas de utilizadores, a análise de presenças, e
ainda à abertura de portas de forma remota.

Envia alertas aos utilizadores, tendo como principal
objetivo a divulgação e a rápida circulação de informação, da cheﬁa para o colaborador.

VISITORS
Controla as visitas de clientes, fornecedores ou
outras pessoas externas à sua empresa, permitindo-lhe gerir acessos por horário e data, admitindo
entradas apenas quando for deﬁnido.

WEB
Possibilita a consulta de movimentos na web de
todos os utilizadores, assim como a gestão e alteração de planos de acessos.

VIEW
Permite a integração com um sistema CCTV, possibilitando a visualização de imagens em várias câmaras em simultâneo, e em tempo real, de várias zonas
nas suas instalações.

Controlo de Acessos | IdAccess

ANTI-PASSBACK
Invalida entradas duplas, no caso de não existir um
registo previamente feito por parte dos funcionários, nos terminais de acessos.

ACADEMY
Permite a gestão e lançamentos de mensalidades,
efetuando o controlo de entradas e saídas mediante as mesmas, em ginásios/academias.

Módulos
Complementares
Funcionalidades únicas para todas as exigências
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Características por versão
LIG

PRO

ENT

COR

LIGHT

PROFISSIONAL

ENTERPRISE

CORPORATE

25

100

350

Ilimitado

+25

+50

+100

Ilimitado

50

350

Ilimitado

Ilimitado

1

1

4

8

1

5

10

Ilimitado

1

1

1

1

2

40

80

Ilimitado

1

1

2

5

1

2

10

Ilimitado

-

-

4¹

7²

-

11³

8⁴

4⁵

Nº base de funcionários

Nº de funcionários por licença adicional

Nº limite de funcionários

Nº base de postos

Limite de postos

Nº base de terminais

Limite de terminais

Nº base de empresas

Limite de empresas

Módulos base

Módulos adicionais

¹ Módulos Visitors, Anti-Passback, Entrance Balances, Maximum Capacity
² Módulos Inspector, Alert, Visitors, Anti-Passback, Entrance Balances, Maximum Capacity, Breathalyzer
³ Módulos Inspector, Alert, Visitors, Web, Anti-Passback, Entrance Balances, Maximum Capacity, Breathalyzer, Mobile Base, Mobile Unit., Plate Recognition
⁴ Módulos Inspector, Alert, View, Web, Breathalyzer, Mobile Base, Mobile Unit., Plate Recognition
⁵ Módulos View, Web, Mobile Base, Mobile Unit., Plate Recognition

Terminais
Impressão Digital

IP65

Índice de Proteção

Fácil Utilização
Firmware

Teclado Antivandálico
Hardware

IDONIC AEON 111
Antivandálico e à prova de água e poeiras, este
Standalone é perfeito para instalações ao ar livre,
assim como resistente a ações de vandalismo.
Prático e Eﬁciente
Firmware
Cartão Prox.

É fundamental controlar os acessos ao interior dos edifícios e foi nesse
sentido que ao longo dos anos se foi apostando no desenvolvimento de
equipamentos por impressão digital, tornando os acessos aos edifícios
mais seguros e controlados.

Design Elegante

Código PIN

Hardware

IDONIC AEON 110
Considerado um dos leitores mais simples e eﬁcazes do mercado e com um design minimalista é
bastante elegante e distinto dos demais.

IP65

IDONIC AEON 210

Algoritmo Rápido e Preciso

Este terminal de controlo de acessos
oferece um desempenho inigualável
de ﬁabilidade, precisão e excelente
velocidade de leitura.

Índice de Proteção

Firmware

Caixa Metálica
Hardware

Imp. Digital

Cartão Prox.

Cartão Prox.

Terminais de
Proximidade
Os terminais de funcionamento por
tecnologia de proximidade (RFID e
MIFARE) permitem as picagens dos colaboradores de uma forma prática e
rápida. Podendo inclusive serem personalizados com logótipos e cores, os
mesmos representam assim um meio
distintivo do tipo de negócio/empresa.

Controlo de Acessos | IdAccess

IP65

IP65

Versátil e Completo

Grande Número de Passagens

Índice de Proteção

Índice de Proteção

Firmware

Firmware

IDONIC AEON 221

IDONIC AEON 226

Com um sensor de leitura de impressão digital
ﬁável e seguro, este torna-se uma boa opção para a
criação de um sistema de controlo de acessos
completo, sem possibilidade de falhar.

Pode funcionar através de biometria, cartão de
proximidade ou código pin, em modo independente, oferecendo, como uma das múltiplas vantagens,
a sua estrutura em metal de grande robustez.

Imp. Digital

Cartão Prox.

Código PIN

Imp. Digital

Cartão Prox.

Código PIN
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Terminais
Reconhecimento
Facial

IDONIC AEON 246
TCP/IP ou RS485
Comunicação

Ecrã Touch a Cores de 2.4"

Com o mais avançado sensor de leitura de
impressão digital, este terminal veriﬁca as
picagens em menos de 1 segundo.

Display

Vários Modos de Veriﬁcação
Tecnologia

Imp. Digital

Cartão Prox.

Código PIN

O reconhecimento facial é considerada
a forma mais segura para controlar os
acessos a áreas reservadas, sendo que
não é necessário o toque para que a
abertura de porta seja realizada,
tornando assim os movimentos dentro
dos edifícios mais ágeis e sem margem
para erros ou falhas de segurança.

IDONIC AEON 248

TCP/IP ou RS485

De dimensões bastante reduzidas e com um design
moderno, este equipamento preenche as medidas
de pequenos escritórios.

Ecrã Touch a Cores de 2.8"

Comunicação

Display

Switch Antivandálico
Tecnologia
Imp. Digital

Cartão Prox.

Código PIN

Ethernet , USB (host)

IDONIC CHRONOS 305

Ecrã Touch a Cores de 3"

Dada a sua rapidez e soﬁsticação, este
terminal recolhe o registo de assiduidade
dos funcionários sem que seja necessário
qualquer contacto físico.

Comunicação

Display

Sistema Ótico de Infravermelhos
Tecnologia

Rec. Facial

Controlo de Acessos | IdAccess

Cartão Prox.

Código PIN
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IDONIC AEON PC101R1
Placa Controladora de 1 relé

Placas de Rede e Leitores de
Proximidade e Código Pin

IDONIC AEON PC101R2
Placa Controladora de 2 relés

IDONIC AEON
Leitores de Cartão

IDONIC AEON PC101R4
Placa Controladora de 4 relés

Cartão Prox.

Placas
Controladoras

Código PIN

As placas controladoras de acesso recebem a informação recolhida através dos
leitores de cartão de proximidade, veriﬁcando e controlando de forma fácil e
total os acessos nas instalações.

Os leitores de cartão de proximidade e/ou código pin são fáceis de
instalar, robustos e elegantes devido ao seu tamanho reduzido, validando ou negando os acessos em menos de 1 segundo.

AEON L108

AEON L112

AEON L113

AEON L111

Dual Frequency 125KHz e 13.56MHz

Dual Frequency 125KHz e 13.56MHz

Dual Frequency 125KHz e 13.56MHz

Dual Frequency 125KHz e 13.56MHz

Codigo-Pin

Sim

Não

Não

Não

Teclado

Sim

Não

Não

Não

Distância Máxima de leitura

8 cm

10 cm

10 cm

10 cm

86 × 86 × 20 mm

87 × 86 × 16 mm

75 × 116 × 16 mm

42,8 × 77,5 × 16,5 mm

IP64

IP65

IP65

IP65

Cartão de Proximidade

Dimensões (L x A x P)

Índice de Proteção

Controlo de Acessos | IdAccess
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IDONIC AEON PC201R1
Placa Controladora de 1 relé

IDONIC AEON PC201R2
Placa Controladora de 2 relés

IDONIC AEON PC201R4
Placa Controladora de 4 relés

Imp. Digital

Cartão Prox.

Código PIN

Placas
Controladoras
Reduzindo os custos de TI, estas placas
controladores de acesso foram desenhadas para receber a informação dos
leitores de cartão de proximidade e
impressão digital, podendo controlar de
1 a 4 portas em simultâneo.

Impressão Digital

Cartão de Proximidade

Código Pin

Tempo de leitura

Dimensões (L x A x P)

Índice de Proteção

AEON L202

AEON L204

Sim

Sim

RFID 125 KHZ
Mifare 13.56MHz (opcional)

RFID 125 KHZ

Não

Não

1 seg. impressão digital;
<300ms cartão

1 seg. impressão digital
<300ms cartão

50 x 102 x 37 mm

88 x 88 x 33.6 mm

IP65

IP54

IDONIC AEON
Leitores
Placas de Rede e
Leitores Biométricos

Controlo de Acessos | IdAccess

Com uma rápida e fácil utilização, estes leitores transmitem a
segurança necessária no acesso às instalações através da impressão digital.
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AEON 111

AEON 110

AEON 210

AEON 221

AEON 226

AEON 246

AEON 248

CHRONOS 305

Impressão Digital: 3.000
Cartão e Código: 30.000

Impressão Digital: 3.000
Cartão e Código: 30.000

Impressão Digital: 3.000
Cartão e Código: 5.000

Impressão Digital: 1.500
Cartão de Proximidade: 5.000

Impressão Digital: 1.500
Cartão de Proximidade: 5.000

Capacidade de templates
Impressão Digital: 1.500
Cartão e Código: 10.000

1.000 (8 grupos de password)

30.000

N/A (Standalone)

50.000

100.000

100.000

100.000

30.000

80.000

100.000

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Digital

Não

2.4’’ a Cores

2.4’’ a Cores

3’’ a Cores

-20 °C - 50 °C

0 °C - 45 °C

-10 °C - 60 °C

-10 °C - 50 °C

0° C - 45 °C

0 °C - 45 °C

0 °C - 45 °C

0 °C- 45 °C

12V DC / 1A (Não incluído)

12V DC / 3A (Não incluído)

12V DC / 3A (Não incluído)

12V DC / 3A (Não incluído)

12V DC / 3A

12V DC / 3A

12V DC / 3A (Não incluído)

12V DC / 1.5A

N/A (Standalone)

Ethernet, RS485,
TCP/IP, USB Host

RS485, TCP/IP
USB-host

TCP/IP, RS485
USB Host

TCP/IP, USB Host

RS232/485, TCP/IP,
USB-host,Wi-Fi

TCP/IP, USB Client/Host

Ethernet , USB (host)

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Touch

Touch

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

50.2 × 160.2 × 21 mm

95.5 x 153 x 35.5 mm

73 x 148 x 34.5 mm

62,5 x 185 x 41,5 mm

83 × 127,5 × 74 mm

78 × 158,5 × 19,4 mm

105 × 105 × 32 mm

104,7 × 160 × 36 mm

Armazenamento de movimentos

Imp. Digital

Rec. Facial

Cartão

Código Pin

Display

Temperatura

Alimentação

Comunicação

Teclado

Voz

Dimensões (L x A x P)

+/- 300

Leitura facial mesmo
com luz solar
Maior segurança no controlo dos acessos é possível?
Com os novos terminais por Reconhecimento Facial
próprios para exposição a luz solar, é sim!

Em 2020 teremos à disposição quatro
novos equipamentos com:
↘ Distância de reconhecimento até 3 metros
↘ Reconhecimento da face em 300

+/- 300

+/- 300

Novi
dade

↘ Reconhecimento Facial Proativo

↘ Design Elegante, Robusto e Compacto

+/- 300
3m

+/- 300

Brevemente Disponível…
Controlo de Acessos | IdAccess
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Controlo de
Passagem
IDONIC TORN
Através de uma vasta variedade de hardware
com tecnologia de ponta, aliado ao nosso
software IdAccess, controlar os acessos a um
grande ﬂuxo de utentes pode ser mais simples e
rápido, possibilitando uma maior segurança e
controlo total dos espaços.

Torniquetes

Tripoides ou de Vidro

Molinetes

Torniquetes de Corpo Inteiro

Barreiras

Passagem Pedonal

Controlo de Passagem | IdAccess
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IDONIC TORN
Tripoides Simples

Aço 304
Material

20 Pessoas por Min.
Passagens

-15 0C a +50 0C
Temperatura

IDONIC TORN T101
Dimensões (L x A x P): 715 x 990 x 1100 mm

Aliando estes torniquetes tripoides ao software de gestão e controlo de
acessos IdAccess é possível deﬁnir quem, quando e onde os funcionários, clientes ou fornecedores podem entrar nas instalações ou aceder a
zonas restritas.
De forma a tornar a sua utilização ainda mais cómoda e intuitiva, estes
torniquetes são dotados de micro sensores que apresentam luzes indicadoras de permissão ou negação de acessos em cada sentido.

Aço 304
Material

20 Pessoas por Min.
Passagens

-15 0C a +50 0C
Temperatura

IDONIC TORN T102
Dimensões (L x A x P): 760 x 1060 x 765 mm

Aço 304

Aço 304

Aço 304

Material

Material

Material

Aço 304
Material

30 Pessoas por Min.

30 Pessoas por Min.

30 Pessoas por Min.

30 Pessoas por Min.

Passagens

Passagens

Passagens

-20 0C a +70 0C

-20 0C a +70 0C

-28 0C a +60 0C

-28 0C a +60 0C

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

IDONIC TORN T02
Dimensões (L x A x P): 250 x 950 x 450 mm

Controlo de Passagem | IdAccess

Passagens

IDONIC TORN T06

IDONIC TORN T202

Dimensões (L x A x P): 300 x 810 x 1034 mm

Dimensões (L x A x P): 280 x 985 x 520 mm

IDONIC TORN T204
Dimensões (L x A x P): 260 x 985 x 1110 mm
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IDONIC TORN
Portas de Vidro
Aço 304

Aço 304

Material

Material

20 Pessoas por Min.

30 Pessoas por Min.

Passagens

Passagens

-15 0C a +50 0C

-20 0C a +70 0C

Temperatura

Temperatura

IDONIC TORN TD114

IDONIC TORN TD09

Dimensões (L x A x P): 715 x 990 x 1100 mm

Dimensões (L x A x P): 450 x 1020 x 500 mm

IDONIC
TORN
Tripoides Duplos

Aço 304

20 Pessoas por Min.

-15 0C a +50 0C

Material

Passagens

Temperatura

passagens de grande ﬂuxo de pessoas
a locais de acesso condicionado.

Aço 304

20 Pessoas por Min.

-15 0C a +50 0C

Material

Passagens

Temperatura

IDONIC TORN V117

Aço 304

Dimensões (L x A x P): 1150 x 1075 x 1335 mm

Material

30 Pessoas por Min.
Passagens

-28 0C a +60 0C
Temperatura

IDONIC TORN TD205

Dimensões (L x A x P): 315 x 985 x 1120 mm

Os torniquetes duplos são bastante
compactos e resistentes que permitem
o controlo de passagem em ambos os
sentidos. Especíﬁcos para ambientes

Tendo portas em vidro, estes torniquetes têm um design elegante e um mecanismo ﬁável. Indicado para controlo de

Aço 304

20 Pessoas por Min.

-20 0C a +70 0C

Material

Passagens

Temperatura

IDONIC TORN V119
Dimensões (L x A x P): 1180 x 1000 x 1300 mm

agressivos, como a indústria transformadora, estádios, instalações desportivas, entre outras.
IDONIC TORN V11
Dimensões (L x A x P): 1460 x 316 x 1187 mm

Controlo de Passagem | IdAccess
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As barreiras de acessos são a solução ideal para controlar pes-

IDONIC TORN
Barreiras Pedonais

soas com mobilidade reduzida, passagem de mercadorias, carrinhos de bebé ou transporte de mercadorias.
Leves, com um design minimalista , mas bastante resistentes.
Estas barreiras pedonais são especialmente úteis para assegurar
o controlo de passagens.

Aço 304

20 Pessoas por Min.

Aço 304

20 Pessoas por Min.

Aço 304

30 Pessoas por Min.

Aço 304

30 Pessoas por Min.

Material

Passagens

Material

Passagens

Material

Passagens

Material

Passagens

-15 0C a +50 0C

-15 0C a +50 0C

-15 0C a +50 0C

-15 0C a +50 0C

Aço 304

-15 0C a +50 0C

Aço 304

-10 0C a +50 0C

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Material

Temperatura

Material

Temperatura

IDONIC TORN B107

IDONIC TORN B109

Dimensões (L x A x P):

Dimensões (L x A x P):

795 x 1000 x 1210 mm

955 x 950 x 177 mm

IDONIC TORN B108
Dimensões (L x A x P):
975 x 1085 x 290 mm

IDONIC TORN B105

IDONIC TORN B103

Dimensões (L x A x P):

Dimensões (L x A x P):

1145 x 990 x 1100 mm

1100 x 925 x 130 mm

IDONIC TORN B17
Dimensões (L x A x P):
936 x 945 x (-) mm

IDONIC TORN
Estes separadores de acessos pedonais foram desenhados para complementar os sistemas
de controlo de acessos com torniquetes. Ideais para passagem de mercadorias ou pessoas
de mobilidade reduzida ou deﬁciência motora. Têm como principal objetivo para encaminhar
os utentes para os sistemas de controlo de acessos.
Podem ser ﬁxos ou com batente giratória de 900.

IDONIC TORN B01
Dimensões (L x A ): 1000 x 1000 mm

Aço 304

Aço 304

Material

Material

Bloqueio Manual

Bloqueio Manual

Mecanismo

Mecanismo

IDONIC TORN B02

IDONIC TORN
MOLINETES
Os molinetes, ou torniquetes de corpo inteiro podem ser simples, ou duplos,

podendo também optar por um controlo unidirecional ou bidirecional, dependendo da necessidade. Ideais para garantir a 100% o controlo das entradas e

saídas das instalações. Poderá existir uma passagem a cada cinco segundos, contando já com o tempo de leitura do leitor de cartão ou biométrico escolhido.

Controlam os acessos com elevado rigor dada a sua estrutura de corpo completo.

Aço 304

IDONIC TORN M106

Material

Dimensões (L x A x P): 2460 x 2250 x 1330 mm

Aço 304

IDONIC TORN M105

Material

Dimensões (L x A x P): 1500 x 2250 x 1500 mm

Controlo de Passagem | IdAccess
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Gestão de Parques
de Estacionamento
O software IdPark é um sistema que visa garantir toda a gestão de parques de estacionamentos. Este abrange desde o controlo de entradas e
saídas, à gestão de movimentos e emissão de alertas e avisos. O IdPark é
um sistema em rede, oferecendo uma plataforma centralizada para facilitar a monitorização por parte do utilizador. Com relatórios detalhados,
este software agrega todas as funcionalidades de gestão e controlo de
parques privativos ou públicos/pagos.

3 VERSÕES
PERSONALIZÁVEIS

Best
Seller

PRO
PROFISSIONAL

VERSÃO PROFISSIONAL
O software IdPark Proﬁssional é um sistema de
gestão de parques de estacionamento que lhe
permite controlar, de uma forma segura e eﬁcaz, os
acessos de veículos ao espaço.

100

01

00

40

Funcionários

PC

Módulos

Terminal

[Plano Base]

ENT
ENTERPRISE

VERSÃO ENTERPRISE
O software IdPark Enterprise é um sistema de gestão
de parques que permite que empresas, com um
número considerável de funcionários/utentes, consigam controlar os acessos de veículos ao espaço.

350

04

04

80

Funcionários

PC

Módulos

Terminal

[Plano Base]

Gestão de Parques | IdPark

[Plano Base]

[Plano Base]

[Limite de terminais]

COR
CORPORATE

[Plano Base]

[Plano Base]

[Limite de terminais]

VERSÃO CORPORATE
O software IdPark Corporate é um sistema de gestão
para grandes parques de estacionamento que permite
que empresas com um elevado número de funcionários/utentes, consigam controlar os acessos de veículos ao espaço.

Funcionários
[Plano Base]

08

04

PC

Módulos

[Plano Base]

[Plano Base]

Terminal

[Limite de terminais]
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VISITORS
Gere as visitas de clientes, fornecedores ou outras
pessoas externas à empresa, permitindo a gestão
de acessos por horário e data, admitindo entradas
apenas quando for deﬁnido.

WEB
Possibilita a consulta de movimentos na web de
parques privativos ou públicos, assim como a
gestão e alteração de planos de acessos ao espaço.

VIEW
Permite a integração com um sistema CCTV, possibilitando a visualização de imagens captadas por várias
câmaras em simultâneo, e em tempo real, podendo
visualizar todo o parque de estacionamento.

MOBILE BASE

ALERT

Permite controlar acessos via android, agilizando
por isso a consulta de movimentos de entradas e
saídas dos veículos, análise de presenças e ausências e ainda a abertura de barreiras remotamente.

Envia avisos aos utilizadores, tendo como principal objetivo a divulgação e a rápida circulação
de informação como estacionamentos ou ocorrências indevidas.

ANTI-PASSBACK
Invalida entradas ou saídas indevidas de viaturas
no acesso ao parque de estacionamento, no caso de
não existir um registo previamente feito.

PLATE RECOGNITION
Facilita os acessos ao parque de estacionamento
através de câmaras de leitura e reconhecimento de
matrículas dos veículos que acedem ao espaço.

Módulos
Complementares
Funcionalidades únicas para todas as exigências

Gestão de Parques | IdPark
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Características por versão
PRO

ENT

COR

PROFISSIONAL

ENTERPRISE

CORPORATE

100

350

Ilimitado

+50

+100

Ilimitado

350

Ilimitado

Ilimitado

1

4

8

5

10

Ilimitado

1

1

1

40

80

Ilimitado

1

2

5

2

10

Ilimitado

-

4¹

7²

11³

8⁴

5⁵

Nº base de funcionários

Nº de funcionários por licença adicional

Nº limite de funcionários

Nº base de postos

Limite de postos

Nº base de terminais

Limite de terminais

Nº base de empresas

Limite de empresas

Módulos base

Módulos adicionais

1 Módulos Visitors, Anti-Passback, Entrance Balances, Maximum Capacity
2 Módulos Inspector, Alert, Visitors, Anti-Passback, Entrance Balances, Maximum Capacity, Breathalyzer
3 Módulos Inspector, Alert, Visitors, Web, Anti-Passback, Entrance Balances, Maximum Capacity, Breathalyzer, Mobile Base, Mobile Unit., Plate Recognition
4 Módulos Inspector, Alert, View, Web, Breathalyzer, Mobile Base, Mobile Unit., Plate Recognition
5 Módulos View, Web, Mobile Base, Mobile Unit., Plate Recognition

IDONIC PARK
Bastidores

Barreiras de
Parques de
Estacionamento

Os bastidores de parque podem ser simples, para
veículos ligeiros, ou duplos, para veículos ligeiros e
pesados, e serem conﬁgurados com vários modelos de
leitores de cartões, intercomunicadores e videoporteiros, bem como coletores e dispensadores de cartões,
mediante as necessidades e características de cada
parque estacionamento.

Alumínio
(Revestido a Alucobond)
Material

400 x 1300 x 300 mm
Medidas

Com baixo impacto estético, este
modelo de barreiras de parque representam a solução ideal para os parques
de estacionamento residenciais, comerciais e industriais. Este modelo foi testado para mais de 5 milhões de ciclos e
representa a rapidez e agilidade que os
parques de grande ﬂuxo de viaturas
necessitam.

2 a 6s

Tempo de Abertura

Contínuo

Frequência de Utilização

3 a 6s

Alumínio
(Revestido a Alucobond)

Tempo de Abertura

Material

Super Intensiva

Frequência de Utilização

400 x 2200 x 300 mm
Medidas

9 a 29s

Tempo de Abertura

Super Intensiva

Frequência de Utilização

CONFIGURAÇÕES:
UTLIZADORES AUTORIZADOS

UTLIZADORES NÃO AUTORIZADOS

Leitor de Cartões

Dispensador de Cartões

RFID 125k ou Mifare

Leitor de Código de Barras
Códigos de barras, QR Code e Micro QR Code

Dispensador e codificador de cartões RFID 125k ou Mifare.

Dispensador de Tickets
Dispensador de tickets de códigos de barras,
QR Code e Micro QR Code

Coletor de Cartões
Leitor/Gravador motorizado multi tecnologia
para cartões RFID 125k ou Mifare.

Intercomunicador
De 1 a 4 teclas

Videoporteiro
Áudio e/ou Vídeo

Gestão de Parques | IdPark

IDONIC PARK BR04

IDONIC PARK BR06

IDONIC PARK BR08

Haste
Até 4 metros

Até 6 metros

Até 8,2 metros

220W

300W

IP54

IP54

De 3 a 6s

De 9 a 29s

Super Intensiva

Super Intensiva

Potência Máxima
220W

Grau de Proteção
IP54

Tempo de Abertura a 90º
De 2 a 6s (para hastes até 3m) /
De 3 a 6s (para hastes até 4m)

Frequência de Utilização
Contínuo

Ciclos de Manobra (abertura /fecho 24h sem parar)
5000

5000

2500
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Sistema
UHF
Com a tecnologia RFID – de aproximação – ou UHF – de longa distância, os
utentes usufruem de toda a comodidade que estes sistemas lhes proporcionam. Como forma de potenciar a
rapidez de acessos e comodidade de
utilização, salientamos a necessidade
de integração com equipamentos
automatizados e eﬁcazes que a IDONIC
disponibiliza. São exemplos dos
mesmos: barreiras de parque, bastidores, pilaretes, câmaras e leitores.

Leitura a Longa Distância

Validação em Menos de 1 s

IDONIC PARK ANTENA UHF101
Maior Comodidade

IDONIC PARK TAGS UHF
As tag’s UHF tornam o controlo de acessos, através
desta tecnologia, mais simples e rápido. Podem ter
vários formatos, como o tradicional cartão, chips
encriptados ou componente para ﬁxação ao veículo.
O seu alcance pode ir até os 10 metros.

Gestão de Parques | IdPark

Os terminais ou bastidores com antenas UHF conseguem ler e validar a frequência dos seus cartões ou
tag’s a grande distância, permitindo que haja uma
leitura mais rápida e fácil e sem qualquer contacto.

IP65

IP67

Material

Material

Auto Switching

Lente auto-ajustável

Material

Material

Imagem Nítida

Deteção de movimento

Mecanismo

Mecanismo

IDONIC PARK RM01

IDONIC PARK RM03

O mais recente modelo de câmara de reconhecimento de matrículas, por IP e completamente digital,
compacta e impermeável. Para além de uma resolução e nitidez como nunca antes visto, este modelo
dispõe de trigger in/out, que controla a barreira.

Este modelo de câmara de reconhecimento de
matrículas, por IP e completamente digital, tem
como elemento diferenciador poder guardar
imagens e vídeos em JPEG e MJPEG. É uma câmara de
gama superior e ideal para responder aos requisitos
de projetos mais exigentes.

IDONIC PARK
Reconhecimento
de Matriculas
O Reconhecimento de Matrículas é uma solução inovadora e rigorosa,
desenvolvida para oferecer conveniência nos acessos a parques de
estacionamento. Este funciona através da veriﬁcação de matrículas, a
qualquer hora, de todos os veículos que passam por um ponto de controlo, seja na entrada ou saída, procedendo à comparação com o reconhecimento nas listas existentes. Caso haja permissão é enviado um
sinal para a abertura de barreiras de parque ou portão elétrico.
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Pilaretes e
Sinalizadores
SEMÁFOROS LED

Os sinalizadores de parques e pilaretes
manuais e eletromecânicos, bem como os
semáforos fazem parte dos complementos
de parques de estacionamento, que muitas
vezes são mais do que meros acessórios.

São estes tipos de equipamentos que
tornam os espaços seguros e organizados,
que facilitam e delimitam os acessos aos
parques de estacionamento, assim como
impedem estacionamentos abusivos.

PILARETES AUTOMÁTICOS

PILAR FIXO E ELETROMECÂNICO

BALIZADOR REDONDO

PILARETES MANUAIS

Com abertura através de comando, esta barreira de
estacionamento automática, permite aceder ao
lugar de estacionamento sem que seja necessária a
saída do veículo. Pode ser utilizada em parques de
interior ou exterior e é acionado um alarme em caso
de descida forçada do arco.

Disponíveis para uso ﬁxo ou rebatível, estes modelos foram desenvolvidos para limitação de passagem de veículos e controlo de trânsito em zonas
históricas. Têm como principais vantagens o facto
de serem antivandálicos, construídos em aço-inox e
PVC e com um sistema mecânico silencioso e rápido.
Disponíveis em três t amanhos e com iluminação incorporada .

Este equipamento oferece grande resistência às
alterações atmosféricas e após embate retoma à sua
forma original. Está disponível em preto, verde, azul,
amarelo e vermelho e é perfeito para vedar áreas de
passagem proibida e deﬁnir vias de circulação.

De aço galvanizado, estes pilaretes de bloqueio
manual são a melhor opção para uso em garagens e
parques de estacionamento de empresas com lugares
reservados. Disponível em cinzento e vermelho.

Gestão de Parques | IdPark

O Semáforo LED com três cores complementa os
parques de estacionamento, facilitando e orientando o acesso aos mesmos e evitando assim bloqueamento de vias e engarrafamentos.
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Controlo de Rondas
e Serviços

Um controlo perfeito que proporciona
máxima segurança.

PRO

O IdPatrol é um sistema que permite ter o controlo total sobre as equipas no interior e exterior das suas instalações, utilizando Tag's, em
pontos estratégicos e bastões de ronda registando as localizações,
datas e horas dos percursos efetuados. Aquando o incumprimento de
um plano de ronda, permite ainda o envio automático de alertas para
e-mails predeﬁnidos.

PROFISSIONAL

VERSÃO PROFISSIONAL
O software de controlo de rondas, IdPatrol Proﬁssional, gera relatórios detalhados e personalizáveis de toda a atividade dos vigilantes, garantindo
a máxima segurança.

Funcionários
[Plano Base]

01
PC

[Plano Base]

00

Módulos
[Licença Base]

Terminal

[Limite de terminais]

Módulos
Complementares
Funcionalidades únicas para todas as exigências

TRACK MAPS

ALERT

WEB

Criação de percursos de rondas através de mapas e
veriﬁcação do cumprimento dos mesmos.

Permite o envio automático de alertas, via e-mail,
para cheﬁas, com o registo de atrasos, faltas
e/ou ausências.

Consulta remota de movimentos, rondas e ocorrências durante o período laboral.

Controlo de Rondas e Serviços | IdPatrol
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Sistema Completo,
Equipamentos Infalíveis
Através de bastões de rondas, que vão passando por diferentes tags de controlo ao longo do percurso, permite ao supervisor ver quem, onde e quando foi
feita determinada atividade. Especialmente desenhado para o controlo de
rondas de vigilantes e outros proﬁssionais na área da vigilância e segurança.

BASTÃO ID TOUR PROX 03
À prova d'água e com capacidade para armazenar
60.000 registos até uma próxima transferência de
dados, este bastão de rondas, com tecnologia RFID,
é a garantia que nenhum imprevisto pode acontecer.

ID TAG RFID PROX
As memórias Tag's deverão ser colocadas estrategicamente nos pontos de controlo de rondas.
Quando o bastão de rondas passa nestes artigos
ﬁca registado quem, onde e quando efetuou determinada atividade.

Controlo de Rondas e Serviços | IdPatrol

BOLSA DE PROTEÇÃO
ID TOUR PROX 3
Este acessório de proteção garante um aumento da
durabilidade do bastão de rondas e torna o transporte do mesmo mais comodo para o proﬁssional
que o utilizar.
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IDENTIFICAÇÃO

PORTA-CHAVES RFID MIFARE

PULSEIRAS RFID

À prova d’água e fácil de transportar, evita situações
de perdas ou danos.
Compatível com terminais e leitores de controlo de
acessos e assiduidade.

Disponíveis em várias cores e compatíveis com terminais e leitores de controlo de acessos e assiduidade.
Por serem produzidas em silicone tornam-se muito
resistentes ao choque e a temperaturas extremas, à
prova d’água e humidade.

CARTÃO RFID 125K

CARTÃO UHF + CARTÃO MIFARE 1K E 4K

CARTÃO HID

CARTÃO PVC BRANCO

Também designados de cartões de proximidade e
com tecnologia 125 KHz, não necessitam de contacto.
Maioritariamente utilizados nos terminais de controlo de assiduidade e acessos da IDONIC.

Permitem gravar qualquer tipo de informação do
utilizador, sem ter que passar pelo leitor.
Cartões com leitura rápida, segura e muito ﬁável
para uma boa gestão de parques de estacionamento e um controlo de acessos exímio.

Pode ser produzido com recursos de segurança
visual e anti falsiﬁcação, bem como a possibilidade
de inserção de banda magnética e código de barras.

Compatíveis com todas as impressoras de
cartões e crachás.
Ideais para identiﬁcação de funcionários pois,
graças ao seu PVC puro e facilidade de impressão
e personalização, têm uma grande qualidade.

Identificação | IdPoint

CARTÕES PVC MONOCROMÁTICOS

BOLSA PARA CARTÃO

Igualmente compatíveis com todas as impressoras
de cartões e crachás.
Disponíveis em 14 cores, sendo que é possível a
aquisição do pack com todas as cores disponíveis ou
apenas um tom escolhido pelo cliente.

Este artigo tem como função guardar e proteger
os cartões identiﬁcativos, de plástico ou papel,
de funcionários ou visitantes em instalações ou
eventos empresariais.
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Impressoras
Datacard, Zebra e
Fargo
De aspeto elegante e estrutura robusta, estes modelos oferecem
uma excelente qualidade de impressão a longo prazo, através da
sublimação térmica.
Permitem integração com software especíﬁco de personalização
e impressão de cartões, com editor de imagens incorporado, bem
como templates já predeﬁnidos.

LEITOR BANDA MAGNETICA
Este equipamento foi criado com o intuito de ler,
editar, reorganizar e validar campos de dados dos
cartões de banda magnética, de forma rápida e fácil.

LEITOR PROX RFID
Com uma fácil transmissão de dados via USB, permite uma ligação direta ao computador. Desta forma,
para além de identiﬁcar o ID ou número do cartão
de proximidade, descarrega ou regista esses dados
diretamente para o Software.

LEITOR DE CÓDIGO DE
BARRAS ÓTICO
Este modelo permite a leitura de códigos de barras
1D e 2D, lendo até 7 códigos num único ﬂash.
Muito resistente e duradouro, é ideal para grandes superf ícies comerciais, ajudando em tarefas
associadas à gestão de stocks, validação e pagamento de produtos.

Identificação | IdPoint
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Sistemas de
Videovigilância
Um sistema de videovigilância oferece-lhe uma visão geral e detalhada de toda a organização, em tempo real e onde quer que esteja.
Garante a segurança das suas instalações e promove o bem-estar e a
proteção dos espaços e pessoas.

Integração com
as principais
marcas do
mercado
Saiba quais as marcas que, juntamente
com a IDONIC, oferecem as melhores
soluções para a dissuasão de furtos e
outras ocorrências inconvenientes.

Câmaras de Videovigilância para todos os ritmos
Temos à disposição os modelos que melhor complementam todos os espaços, com funcionalidades
específicas para interior e/ou exterior, analógicas ou por IP, que permitem a videovigilância por vídeo e
áudio. Os mais recentes modelos de câmaras IP dispõem já de lentes monitorizadas que permitem o
ajuste do zoom e alterar a disposição da câmara, de forma remota.

Video Vigilância | IdView
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CONTACTOS NORTE
Telefone
+351 229 428 790

Email
info@idonic.com

Fax
+351 221 454 501

Morada
Rua Missionários Combonianos, 160
Gueifães | 4470-083 Maia
Portugal

CONTACTOS SUL
Telefone
+351 210 131 427

Email
info@idonic.com

Fax
+351 221 454 501

Morada
Alameda dos Oceanos, 25
Escritório 7 | 1990-196 Lisboa
Portugal

CONTACTO COMERCIAL

302 055 166
*A IDONIC não exerce influência sob as imagens e marcas mencionadas no
presente documento. A menção destas imagens e marcas é de carácter
meramente informativo e divulgativo e não visa o seu prejuízo ou dano nem, de
forma alguma, o desrespeito pelos seus direitos autorais.

Time for great things!

