PRODU TOS

Principais Funcionalidades
Venda/Locação, instalação e manutenção de
sistemas analógicos, digital e IP.

Todas as informações são registradas em banco de dados e o sistema
permite a consulta sobre os eventos, proporcionando maior eficiência no
controle de acesso e na gestão de fluxo de pessoas.

Principais Funcionalidades
Liberação de acesso somente a pessoas
autorizadas em cada local dentro dos
horários e dias permitidos.
Registro de todos os eventos.
Vários perfis de acesso para diferentes grupos
de funcionários, visitantes e terceiros.

CARTÃO E CHAVEIROS DE
APROXIMAÇÃO
Cartões de proximidade e
chaveiros RFID de baixo custo,
alta durabilidade além de possuir
uma chave de criptografia.
Identificação rápida e sem
contato mecânico.
Itens de fácil armazenamento em
chaveiros e carteiras.
Controladoras inteligentes de
armazenamento de dados.

BIOMETRIA
Não existe custo de mídia de
acesso por usuário quando
utilizado identificação.
Utilização de protocolo de
segurança biométrica.
Alto nível de exigências e
padrões de reconhecimento.
Controle de vários pontos de
acesso, portas e catracas.

Câmeras específicas para necessidades
diferentes, monitoramento de funcionários em
áreas restritas.
Centrais de monitoramento remoto.
Possibilidade de visualizar diversos locais
diferentes na mesma interface.
Projetos com soluções integram de CFTV +
Alarmes.

Identificação direcional - distância regulável
entre 3 até 6 metros.
Controle de Vagas.
DANTACESSO VEÍCULOS

DANTACESSO PESSOAS

Principais Funcionalidades

CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV

Com o DantAcesso-Pessoas é possível controlar o acesso de pessoas a
áreas restritas em empresas e condomínios, seja residencial ou comercial,
através de diversas tecnologias como biometria, cartão de acesso,
códigos de barras. O sistema é flexível e atende as necessidades de várias
estruturas, independente do seu tamanho ou ramo de atividade.

Com o DantAcesso-Veículos, a partir de uma TAG com tecnologia RFID
no veículo e uma antena postada ao portão, o veículo é identificado, o
portão é aberto imediatamente e um alerta é enviado para acompanhamento
da entrada e o fechamento após a passagem, informando qual veículo e
a que unidade está associado. É possível realizar o gerenciamento de
vagas do estacionamento, configurável de acordo com as normas do
condomínio/empresa. Todas as informações são armazenadas e podem
ser consultadas, com acesso a dados selecionados por perfil, e emitidos
relatórios relativos ao acesso.

Identificação do veículo com segurança. O
adesivo TAG é destruído se o condutor o
retirar para colocar em outro veículo.
Soluções integradas de CFTV IP + Controle
de Acesso de pedestres + Controle de Acesso
veicular com fotos da abertura dos portões.

SISTEMA DE ALARMES
Trabalhamos com centrais de alarme programáveis e com possibilidade
de integração de sensores com câmeras para uma cobertura das áreas
violadas. Nossos projetos são organizados por zonas independentes com
ligações com sensores de presença e de abertura (janelas, portas etc.) e
de passagem, de acordo com as demandas de cada ambiente.

Principais Funcionalidades

CIRCUITO
FECHADO DE TV - CFTV

Sistemas de alarmes com acionamento
e desarme por controle remoto, por
smartphones e por senhas.

Nos projetos de segurança patrimonial trabalhamos com que há de mais
moderno, desde câmeras de vigilância fixas até Speed Dome interativas,
para diversos tipos de empresas. Remotamente o usuário pode acessar
e direcionar as câmeras. Ainda é possível sincronizar com o alarme,
direcionando câmeras e acendendo refletores, automaticamente, para a
área onde houve a violação.
Realizamos desde levantamento e estudo de pontos de defesa, orientação
do melhor custo benefício e entrega de uma vantagem tecnológica que
ofereça facilidade na prevenção de ataques.

Monitoramento por celulares, relatórios
on-line, alertas de evento na central.
Gerenciamento de usuários, gerenciamento
de grupos de alarmes.
SISTEMA DE ALARMES

DANTACESSO
PESSOAS

DANTACESSO
VEÍCULOS

Instalação e configuração de câmeras Speed
Dome.

Sensores infravermelhos, sensores de
aberturas (invasão).
Sistema com baterias independentes.
Sistema sem fio, permitindo uma segurança
maior e baixo custo de instalação.

Qualidade de Vida é
sinônimo de Segurança e
Tranquilidade.
É por isso que a Dant Sistemas
e Consultoria, empresa
pernambucana que atua no mercado
de desenvolvimento de sistemas desde
2012, se especializou em sistemas para
segurança condominial e empresarial.
São diversas soluções desenvolvidas
por nosso corpo técnico, flexíveis e
configuráveis, que se adaptam a todas
as necessidades de nossos clientes.
Estamos prontos para atender seu
condomínio ou sua empresa com o que
há de mais inovador em tecnologia e
segurança.
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