Unicard Ticket é uma solução de bilhética, inovadora e eficaz que facilita a venda
de bilhetes e produtos, o controlo de acessos e outras operações em locais de
visita.
Com o Unicard Ticket é possível pré-definir preços diferentes para bilhetes, controlar acessos a recintos e promover a economia de recursos. Tudo isto, através
de um sistema único que comunica entre si, em tempo-real, mesmo entre instalações e localidades, e que permite a extração de relatórios e uma resposta eficaz
a imperativos legais.
Unicard Ticket é um sistema certificado pela AT, com o número 967 e encontra-se
devidamente preparado para criar ficheiros SAF-T(PT).

Sistema base
GESTOR DO SISTEMA
O gestor do sistema pode, através de uma interface web, configurar todos os parâmetros do sistema
incluindo operações de inserção, modificação e remoção de bilhetes. O sistema permite, por exemplo, a
definição de bilhetes combinados com preços especiais para acesso a vários museus e eventos.
Adicionalmente, a interface do gestor inclui ferramentas que permitem analisar, em tempo-real, os eventos
gerados pelo sistema e obter relatórios correspondentes.

OPERADOR DE VENDA
Unicard Ticket permite a venda de bilhetes pré-configurados e a impressão correspondente, para além da
utilização de vouchers como método de pagamento. Os bilhetes são agrupados em páginas para facilitar
a organização e simplificar a operação de venda. De salientar que esta solução permite definir bilhetes
combinados com preços especiais para acesso a vários museus ou eventos.

VANTAGENS
Configuração de preços especiais e excepções. Serviço simplificado com gestão centralizada, 100% web.
Software adaptado às suas necessidades com fácil costumização. Interliga com sistema de controlo de
acessos, permitindo uma gestão centralizada. Permite extração de relatórios em tempo-real.

Funcionalidades adicionais
TORNIQUETES
Barreira física para controlar os
acessos de pessoas a locais
interditos ou de acesso
condicionado.
ACESSOS
Gestão de acessos à instituição
e dentro desta, com base no
horário de funcionário.

ALGUMAS APLICAÇÕES
Teatros
Cinemas
Museus
Pavilhões desportivos

ALARMES LUMINOSOS
Alarmes luminosos para
substituição ou complemento aos
toques de inicio de espectáculo/evento.
CACIFOS INTELIGENTES
Gestão de cacifos que utilizam
meios de identificação
inteligentes.
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Centros de Exposição
Companhias de Teatro
Estádios
Produtores
Pontos de Venda

