CONTROLE DE ACESSO
SEM CONTATO FÍSICO.

A catraca Smart Gate compõe um sistema completo de acesso 100% sem contato físico
(reconhecimento e passagem) com biometria facial, medição de temperatura corporal
e detecção de máscara.
Traz um projeto visual inovador, com desenho soﬁsticado de linhas arredondadas e a
mais alta tecnologia em controle de ﬂuxo de pessoas o sem contato físico.

Mais controle e cuidado para sua empresa.
A Smart Gate possibilita o controle efetivo do ﬂuxo de pessoas em ambientes diversos. Combinada a
um controlador de acesso com reconhecimento facial compõe um sistema completo de acesso sem
nenhum contato físico.
Diferente de outras catracas que exigem o contato do corpo com o equipamento, a Smart Gate tem
abertura automática, oferecendo um acesso 100% livre de toque. A leitura da face ocorre de forma
rápida, mesmo com a pessoa em movimento.
Ideal para condomínios, instituições de ensino, hospitais e clínicas, academias, eventos, estabelecimentos
comerciais, entre outros, a Smart Gate garante que somente pessoas autorizadas tenham acesso a
ambientes pré-determinados ou restritos com segurança e agilidade.
Reconhecimento facial rápido e preciso com leitor facial;
Detecção de temperatura e identiﬁcação do uso de máscara;
Amplo ângulo de veriﬁcação e distância de reconhecimento até 2 metros.

Alta velocidade e
precisão no processo
de abertura e
fechamento automático,
sem toque.

Baixa emissão
de ruído.

Dimensões ajustáveis
do vão de passagem,
o que permite fácil
acesso para portadores
de necessidades
especiais.

Luzes indicativas que
acompanham o
movimento do usuário.

Disponível em diversas
opções de tecnologia,
incluindo leitura facial,
biometria, proximidade
e QR Code.

GESTÃO E MONITORAMENTO
A Smart Gate possui integração nativa com o software de controle de acesso DMP Access II.
Os equipamentos combinados ao software de gestão permitem o controle do ﬂuxo de pessoas com cadastro e
captura de foto e documento dos visitantes, assegurando que somente o público autorizado tenha acesso a
determinados locais.
O DMP Access II foi desenvolvido com tecnologia de ponta em ambiente WEB, o que proporciona uma interface
amigável enquanto a robustez e recursos são garantidos pelo banco de dados e as rotinas do sistema instaladas
no servidor.
Relatórios personalizados;
Ferramenta de localização em tempo real;
Possibilita parametrizar regras de negócios especíﬁcas;
Limita a quantidade de pessoas em uma determinada área;
Permite conﬁguração de múltiplas empresas e credenciais;
Visitas pré-agendadas e controle por intervalo de data;
Cadastro de visitantes com captura de foto e documento.

