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PORTAL WEB e MOBILE

Consulta online de dados e movimentos da conta corrente, registros de entrada 

e saída, cardápio do refeitório, horários, notas e faltas. Permite efetuar marcação 

de refeições, pedir documentos e receber mensagens. Aplicação móvel permite 

consultar informação do usuário e efetuar operações no sistema. Compatível 

com todos os sistemas operativos (iOS, Android,…).

NOTIFICAÇÕES

Envio de mensagens via SMS ou e-mail personalizadas, para um usuário ou 

situação particular, ou então, automáticas, como notificações de atraso ou de 

não comparência para o almoço.

CAIXA ELETRÔNICO

Carregamento a partir do caixa eletrônico ou a partir do seu homebanking (banco 

on-line).

Unicard School é um sistema integrado de gestão de escolas, vocacionado para 
apoiar nas rotinas das comunidades educativas, promovendo o conforto, o 
bem-estar e a segurança de bens e pessoas. A agilização dos processos e o fácil 
acesso a informações de valor promovem o aumento de eficiência dos serviços  
permitindo uma otimização de recursos e rapidez de resposta.
 
Unicard School é uma solução baseada em tecnologias web que associa identifi-
cação multimodal dos usuários (cartão, pulseira e/ou botão RFID) para gerir os 
acessos ao recinto escolar e a áreas específicas, e facilitar os micropagamentos 
dentro da escola.



ACESSOS
Gestão de acessos à escola 
e dentro desta, com base no 
horário escolar. Registro de 
visitantes.

VENDAS
Vendas, carregamentos de saldo, 
encomendas, gestão de estoques 
e de fornecedores. 

REFEIÇÕES
Agendamento e cancelamento 
de refeições com possibilidade 
de efetuar uma venda na hora. 
Controle efetivo dos consumos.

ESTATÍSTICAS
Gestão central. Dashboard 
intuitivo e altamente informativo. 
Fácil customização. Relatórios 
e alertas via SMS/E-mail.

CHAMADA ACOMPANHADA
Chamada de um aluno, em sala 
ou em painel/tela, com indicação 
do adulto que o aguarda e qual o 
local de saída correto. Novidade

GESTOR DE ESPAÇOS
Gestão do agendamento e 
pagamento de determinados 
espaços dentro da instituição.

GUARDA VOLUMES
Gestão de guarda volumes que 
utilizam meios de identificação 
inteligentes.

TRANSPORTES
Gestão do pagamento de 
passagens de ônibus e permissões 
de utilização associadas aos 
horários dos alunos.

FATURAMENTO
Faturamento automático de 
mensalidades e atividades extra.

VERSÃO AGRUPAMENTOS
Gestão integrada de matriz e 
filiais utilizando uma carteirinha 
única e um único saldo.

Novidade

IMPRESSÃO E XEROX 
Utilização do saldo da conta do 
usuário para efetuar impressões 
e xerox. 

MÁQUINAS DE VENDA 
Aquisição de produtos utilizando 
o saldo da conta do usuário. Análise 
de consumos  gestão de estoques.

QUIOSQUE
Carregamentos de saldo (notas, 
moedas). Compra de produtos, 
agendamentos e consulta de 
informações.

CATRACAS
Controlam os acessos de 
pessoas a locais interditados ou 
de acesso restrito.

ALARMES LUMINOSOS
Alarmes luminosos substituem 
ou complementam os  toques de 
campainha.

ASSIDUIDADE
Através de verificação biométrica 
ou cartão RFID, faz a validação 
dos horários escolares e deteta 
situações de ausência.
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