
Funcionalidades adicionais

MÓDULOS DO
SISTEMA

ACESSOS
Gestão integrada, controlo de acessos, monitorização de alarmes. Usa 
meios de identificação inteligente (biometria, RFID ou outros). Monitoriza 
e grava o acesso a locais reservados.

ASSIDUIDADE
Controlo de assiduidade: obrigação legal - artigo 162 da Lei 99/2003. 
Instrumento importante em caso de acidentes de trabalho e um elemen-
to de motivação para cumprimento de horários. Software e terminal 
biométrico com instalação plug-n-play. Aumenta segurança já que 
identifica pessoas e não cartões. Ligação TCP/IP, wireless, com 
multiposto e acesso remoto ao backoffice.

PONTO DE VENDA
Para gestão de pagamentos dentro da institução. Saldo pré-pago ou a 
descontar no vencimento, utilizando um identificador para operacionali-
zar o pagamento em locais de venda de bens e serviços. 
Informação em tempo-real; Extração de relatórios; Controlo de stocks e 
imperativos legais. Possibilidade de integração com sistema de cartões 
já existente e ligação às bases de dados da empresa. 

IMPRESSÃO E CÓPIA 
Utilização do saldo da conta 
do utilizador para efetuar 
impressões e cópias. 

MÁQUINAS DE VENDING
Aquisição de produtos utilizando 
o saldo da conta do utilizador. 
Análise de consumos e gestão 
de stock.

ALARMES LUMINOSOS
Alarmes luminosos para substitui-
ção ou complemento a toques de 
campainha para sinalizar turnos ou 
outros avisos.

TORNIQUETES
Barreira física para controlar os 
acessos de pessoas a locais 
interditos ou de acesso condi-
cionado.
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Através de verificação biométrica 
ou cartão RFID, faz a validação 
dos horários e deteta situações 
de absentismo.

CACIFOS INTELIGENTES
Gestão de cacifos que utilizam 
meios de identificação inteligente.

GESTÃO DE LAVANDARIAS
Utilização das máquinas de lavar 
através do saldo do utilizador. Permite 
reduzir custos e aumentar a flexibilida-
de de horários de acesso ao espaço. 

CHUVEIROS INTELIGENTES
Configuração de tempo de 
utilização de água quente. Utiliza-
dor pode configurar duches mais 
longos, suportando o valor extra.

GESTÃO DE MÁQUINAS
Gestão de máquinas industriais 
através de autenticação do 
operador.
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MULTIBANCO

Carregamento a partir da rede multibanco usando apenas o número de Entida-

de/Referência disponibilizado aquando da adesão ao serviço, ou ainda, a partir 

do seu homebanking (banco on-line);

MB WAY (NOVIDADE)

Com o MB WAY pode associar os seus cartões bancários ao seu número de 

telemóvel e assim fazer compras ou transferências imediatas de forma simples, 

cómoda e rápida através do seu smartphone ou tablet. Não necessita de dados 

bancários, basta utilizar o seu número de telemóvel para fazer compras e 

transferências imediatas, com PIN e limite de montante diário. Sem custos de 

adesão.

QUIOSQUE
Carregamentos de saldo (notas, moedas e/ou cartão multibanco). Consulta e 
registo de informações.
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Carregamento de conta

Unicard Business é um sistema integrado de gestão concebido para promover a 
racionalização dos recursos internos das instituições, a gestão eficaz dos micro-
pagamentos, dos acessos e da assiduidade.
 
Unicard Business é uma solução baseada em tecnologias web que associa  
meios de identificação inteligente dos utilizadores (cartão, pulseira e/ou botão 
RFID), para gerir os acessos à instituição ou a áreas específicas e facilitar os 
micropagamentos internos, através de um sistema único que comunica em 
tempo real, mesmo entre instalações em localidades ou locais distintos.

Unicard Business é um sistema certificado pela AT, com o número 1511 e 
encontra-se devidamente preparado para criar ficheiros SAF-T(PT).


