CONHEÇA O

ACESSO E SEGURANÇA
BY SURICATO
Tecnologia para o controle de frequência,
acesso e segurança da sua empresa, em
uma plataforma integrada ao TOTVS RH.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

Comunicação direta entre a gestão dos relógios de ponto e equipamentos de controle de acesso com o RH. É assim que
funciona a plataforma Acesso e Segurança by Suricato, um sistema que garante supervisão e gerenciamento em tempo
real dos seus ambientes controlados, de forma totalmente integrada ao TOTVS RH. Garanta a aplicação correta das regras
de negócio da sua empresa para assegurar apontamento e acesso físico somente em locais autorizados, horários permitidos
e com credenciais válidas. Tudo para aumentar a segurança da sua operação.

SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO PARA REDUZIR CUSTOS NA SUA EMPRESA.

SEM PROCESSOS MANUAIS

INFRAESTRUTURA ENXUTA

AGILIDADE NA OPERAÇÃO

Cadastramento e afastamento de
colaboradores de forma automatizada,
além de coleta das batidas de ponto sem
intervenção de usuários.

Nossa plataforma contribui com a redução nos
custos de workstations, servidores, licenças
e softwares terceiros, ao mesmo tempo que
otimiza o suporte e a gestão de TI.

Coleta de batidas online para antecipar
a apuração de ponto. E, ainda, monitoramento
otimizado de hardware que auxilia na
identificação de problemas.

Um sistema com tudo o que sua operação precisa
para gerenciar o acesso e a segurança
em ambientes controlados.
Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato
em um único parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções
Integração nativa: conecte pessoas e processos com uma plataforma
capaz de se comunicar com o TOTVS RH para trocar informações
sobre colaboradores e suas atribuições
Gestão 360º: garanta a supervisão dos ambientes por meio de recursos
como controle de estacionamento; rastreabilidade; gerenciamento
de tripla tecnologia; convergência física e lógica; aplicação de regras
de segurança; alarmes e sensores integrados; CFTV inteligente;
controle de acesso e muito mais

Adquira a plataforma Acesso e Segurança by Suricato com a TOTVS e integre
a supervisão e o gerenciamento de ambientes controlados ao RH da sua empresa.
telematica.com.br

totvs.com

