
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

O Top Acesso é um sistema de controle de acesso a ambientes dentro de estabelecimentos 
corporativos, industrias, instituições financeiras, condomínios comerciais e escolas. Este sistema 
impressiona pela sua versatilidade. 

Afinal, permite que catracas e leitores sejam configurados de acordo com as suas necessidades, 
oferecendo controle total desde o acesso às portarias até o controle de ambientes restritos como 
tesourarias, CPDs, almoxarifados, etc. 

Equipar o seu empreendimento com o sistema de controle de acesso Top Acesso significa contar 
com um gerenciador de acesso altamente versátil. Afinal, o Top Acesso permite uma variedade 
imensa de possibilidades de configuração. Ou seja, você personaliza o controle de catracas, cancelas, 
torniquetes e portas de acordo com as suas necessidades. Você poderá estabelecer o controle que 
quiser, com os dados que achar mais conveniente. Por exemplo: bloqueio de dupla entrada ou saída, 
agendamento de mensagens para determinado usuário, controle da rota a ser seguida por um 
determinado visitante. 

Relatórios 

» Todos os eventos de um determinado período 
» Listagem de presentes em um determinado ambiente 
» Rastreamento de um determinado usuário 
» Acesso por local (resumido ou discriminado) 
» Acesso por visitante (resumido ou discriminado) 
» Acesso por visitado (resumido ou discriminado) 

 

Além dos relatórios analíticos, o software Top Acesso pode gerar relatórios sintéticos por empresa ou 
departamentos. Estes podem ser apresentados no vídeo ou impressos. E mais, todos os dados gerados pelo Top 

Acesso podem ser facilmente exportados. 
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Top Acesso Software Gestão de Acesso 

 
Quando usado coletor da linha biométrica, ficou mais fácil coletar as 
impressões digitais. Está disponível uma função específica, que permite 
capturar, armazenar e distribuir as impressões digitais (templates) dos usuários 
da rede Inner. 
 
Utilizando um Leitor Biométrico USB compativel com o equipamento utilizado, 
os usuários biométricos podem ser matriculados de forma centralizada e mais 
segura, uma vez que esta função dispõe de um componente que exibe na tela 
do computador a imagem do dedo que está sendo capturada. Assim fica mais 
fácil garantir a qualidade dos dados biométricos registrados no banco de dados.  

 
Configurações do Computador 
 

  Básico: Processador 1 GHz com 500 MB de memória RAM, Windows XP, 1 GB de HD livre 

  Recomendável: Intel Dual Core 2 GHz com 1 GB de memória RAM, Windows XP ou superior, 1 GB de HD livre 

 

 
 

Especificações 

  

  Tipo de Controle Controle on-line de acesso a ambientes 

  Equipamentos Controlados Controladoras de portas e Catracas da Topdata e/ou cancelas 

  Comunicação Ethernet 10/100 Mbps (TCP/IP) 

  Banco de Dados MS Access ou MS SQL Server 

  Falha de Comunicação Mudança automática para off-line na falha de comunicação com os leitores 

  

 


