Cerca de 200.000 Utilizadores - Alunos, Professores e Funcionários – vivem uma
nova forma de estar no Mundo Escolar, através das Novas Tecnologias.

As “Escolas do Futuro” estão em funcionamento,

Porque é que a sua Escola Ainda Não Aderiu?

SIGE3 Cartão Escolar
O Sistema Integrado de Gestão de Escolas é um apoio precioso da
Comissão Executiva e aumenta a segurança e gestão de informação.
Adicionalmente, permite facultar informações aos encarregados de
educação, alunos, professores e funcionários seja na escola ou
remotamente.
O funcionamento do sistema baseia-se na atribuição a cada utilizador de um
cartão pessoal, o qual serve em simultâneo para a sua identificação, para
promover o acesso ao recinto e áreas interiores para as quais detém
autorização, e como substituto de numerário nas compras efectuadas na
escola, nas máquinas de vending ou até para tirar fotocópias em selfservice.
Em Escolas com o sistema Sige
incompleto, falta de Postos de
Trabalho, de Protecções Anti
vandalismo ou deficiente instalação,
apresentamos-lhe um projecto para
a sua melhoria, Grátis e sem
compromisso.

Torniquetes

Os torniquetes são barreiras físicas que limitam a
passagem de pessoas e objectos, recorrendo a
um
barramento efectuado
por
braços
mecânicos que podem permitir a passagem após
uma validação do utilizador. Implantados no chão, estas barreiras apresentam um elevado grau
de robustez, solução obrigatória devido à intensidade de utilização. Este sistema pode ser integrado
com as mais diversas tecnologias de leitura, como sistemas com cartões magnéticos, leitura de
proximidade, biometria, ou botoneiras de pressão e em interligação com o Sistema de Cartão
Escolar da Escola, por exemplo SIGE.

Cartões de Proximidade RFID
O Serviço de Controlo de Acessos é efectuado através de leitores com a Tecnologia
Mifare ou RFID. A simples aproximação do Cartão ao leitor, que está localizado junto
ao acesso a controlar, acciona a abertura da porta/ torniquete/ barreira.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE FINANCIAMENTO PARA ESCOLAS
CONTACTE-NOS JÁ!
Para obter mais informações, queira telefonar para o 21 4721510 ou reenvie esta página para
o fax 21 4721515 ou através do email: polisistemas@polisistemas.pt
Escola__________________________________________________________________________________________
Nome de contacto:________________________________________________________________________________
Telefone:________________________ Localidade: ____________________________________________________
Email: __________________________________________________________________________________________
Observações:______________________________________________________________________________________
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