


CRIAMOS SOLUÇÕES

INTEGRADAS DE

SOFTWARE E HARDWARE,

DESENVOLVIDAS À MEDIDA

PAGAMENTOS
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ACESSOS ASSIDUIDADE MOBILIDADE
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SISTEMA INTEGRADO

DE GESTÃO

Envolve

Controlo de assiduidade

Acessos salas, edifícios, cacifos

Micropagamentos bar, cantina, máquina de vending

Promove

Segurança

Eficiência de recursos

Pagamentos cashless

Gestão unificada de bens e consumos

EMPRESAS

UNIVERSIDADES

ESCOLAS

MUNICÍPIOS
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700 ESCOLAS E AS PRINCIPAIS UNIVERSIDADES EM 

PORTUGAL COM MAIS DE 1 500 000 DE UTILIZADORES DIÁRIOS

PORTUGAL

ANGOLA

MÉXICO

BRASIL

USA

CANADÁ
Exportando tecnologia

(sistema bikeshare elétrico)

ALEMANHA



A Microio desenvolveu o SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO – Unicard, complementar e integrável com diferentes ERP’s, focado 

em controlo de acessos, vendas e pagamentos cashless. A família Unicard divide-se em 5 subprodutos, adaptados à realidade das 

Instituições a que se destinam.

Sistema Unicard encontra-se certificado pela AT e encontra-se devidamente preparado para criar ficheiros SAF-T(PT).
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Empresas Solução de bilhéticaInstituições de Ensino

Básico e Secundário

Instituições de Ensino

Superior

Autarquias - gestão 

de Jardins de 

infância e 1ºciclo 

do Ensino Básico
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UMA SOLUÇÃO DE BILHÉTICA

INOVADORA E EFICAZ,
QUE FACILITA A VENDA BILHETES,

PRODUTOS E OUTRAS

OPERAÇÕES EM LOCAIS VISITA

• Configure e personalize o seu sistema de bilhética;

• Configure e imprima bilhetes e vouchers (físicos ou 

desmaterializados);

• Configure bilhetes combinados a preços especiais (definição 

de pacotes de bilhetes);

• Monitorize o seu negócio e extraia relatórios em tempo-real;

• Integrável com soluções de gestão de acessos, assiduidade, 

Micropagamentos internos (…);

• Gestão centralizada simplificada, 100% Web.
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MÓDULOS DO SISTEMA

GESTÃO 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. 

OPERADOR DE VENDAS

Unicard Ticket permite a venda de bilhetes pré-

configurados e a impressão correspondente. 

Utilização de vouchers para entrega de bilhetes 

ou desconto na aquisição. Os bilhetes são 

agrupados em páginas para facilitar a 

organização e simplificar a operação de venda. 
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BILHETES E ENTRADAS

Bilhetes combinados com preços especiais para 

acesso a vários museus ou eventos, bilhetes com 

múltiplas entradas durante o período de validade. 

Configuração de preços especiais e exceções.

INFORMAÇÃO EM TEMPO REAL

Relatórios em tempo-real de vendas e 

utilização de bilhetes, integração com soluções 

ERP. O interface do gestor inclui ferramentas 

que permitem analisar, em tempo-real, os 

eventos gerados pelo sistema e obter relatórios 

correspondentes.



MÚLTIPLOS CANAIS DE VENDA

QUIOSQUES

Possibilidade de utilização de quiosques multimédia interativos para aquisição de bilhetes, 

vouchers e consulta de informações. Permite a venda de produtos e merchandise da instituição.

PORTAL UNICARD TICKET

• Compra de bilhetes e produtos online, completando a solução de bilhética do sistema 

• Compra antecipada de bilhetes

• Compra de merchandising de forma remota

• Promoção de compra de bilhetes (impulso)

• Pagamento por PT Pay: Cartão de crédito/Visa/Mastercard; Referências multibanco; Meo Wallet
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INTEGRAÇÃO COM OUTROS CANAIS

Possibilidade de integração com canal de vendas externo, por exemplo Ticketline e Blueticket.



INTEGRAÇÃO COM

CONTROLO DE ACESSOS

IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DE CADA BILHETE

Cada bilhete está identificado com um código que permite a sua identificação unívoca através 

de leitor de código de barras ou QR Code. Integração com sistemas de controlo de acessos e 

validação de bilhetes.

BARREIRAS AUTOMÁTICAS

Possibilidade de utilização barreiras automáticas com validação automática do bilhete utilizando 

leitor ótico de código de barras ou QR Code. Suporte de canais de acesso especializados por 

tipo de bilhete.
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VALIDAÇÃO MANUAL DO BILHETE

Em utilizações sem controlo de acessos interligado, possibilidade de utilização de app de 

validação do bilhete em dispositivo móvel interligado por Wi-fi com o gestor Unicard Ticket.



Para mais informações

http://microio.pt/project/unicard-ticket/

Teatros

Cinemas

Museus

Pavilhões desportivos

Centros de Exposição

Auditórios

Estádios

Piscinas Municipais

Eventos temporários
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ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES E PARCEIROS
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Microio – Serviços de Electrónica, Lda

Miradör Business Center

Rua do Brasil, Lote 1, nº18 Escritórios 8-11

3800-009 Aveiro, Portugal

T. +351 234 305 430

microio@microio.pt

www.microio.pt


