
SOBRE A INSTAL TEC
Plataforma 100% web com banco de dados em cloud 

possuindo redundância de servidores.

Conexão sem limite de banda e sem limite de usuários 

conectados criptografia https.  

Gerenciamento completo do sistema de controle de acesso 

como, automação, vídeochat e portaria virtual.

 Integração com softwares de câmeras, permitindo a conexão 

com mais de 7000 mil modelos de câmeras e DVR's. 

Gravação de imagens em nuvem.

CONHEÇA NOSSOS RECURSOS

CONTROLE DE ACESSO

VIDEOCHAT

Controle de acesso com recursos de faixa de horário 

individual por usuário. 

Permite integração com diversos tipos de periféricos: cartão 

de proximidade RFID, tag veicular, biometria, reconhecimento 

facial, iButton, catraca, cancela, eletroímã, fechadura e 

solenoide. 

Permite envio de aviso para os usuários. 

Envio de e-mail e SMS para todos os tipos de ocorrência 

conforme programação. 

Controle de visitante através do exclusivo sistema de 

 videochat, com controle automático de banda, áudio stério 

bidirecional e câmera HD. 

Pré autorização de visitantes através de senha dinâmica, 

Biometria, QR Code ou Reconhecimento facial. 

Agendamento de reunião pelo operador do sistema ou pelo 

usuário através de plataforma web expansível, permitindo a 

conexão através de qualquer dispositivo. 



GESTÃO COMPLETA DE SEGURANÇA

 www.instal-tec.com

ALARMES

AUTOMAÇÃO

Gestão completa de alarmes, integrando todos os tipos de 

sensores cabeado e sensores RF 433 learn code, permite a 

criação de ilimitadas zonas, sem limite de sensores,

programação de zonas 24h, zona imediata, arme por 

inatividade , vincula com controle de acesso (arme e desarme 

através do controle de acesso, mediante a autorização do 

sistema). 

Sistema de alarme integrado com câmeras, e automação, 

permitindo a criação de regras de acionamento em 

determinados eventos.  

Criar cenários de acionamento remoto (ex: o usuário entra 

através da sua biometria em uma sala de reunião pré 

reservada e automaticamente liga a iluminação, ar 

condicionado e sistema de áudio e vídeo no input correto.) 

Permite a automação de todo tipo de dispositivo: Tv, Ar 

condicionado, piscina, hidromassagem, irrigação, iluminação, 

dimerização, controle de bombas, portões. 

Possui sistema completo de 

relatórios: alarmes, visitas, acessos, usuários, inativos, 

sincronização de placas (exclusivo), Tempo de permanência, 

autorizações, Tempo e detalhes dos cadastros, 

correspondência, quem não registrou saída, veículos. 

Exportável para os principais formatos . 

RELATÓRIOS

USUÁRIOS

Permite o bloqueio de usuários por qualquer motivo: férias, 

distrato, entre outros; 

Permite agendamento de acionamentos programados sem a 

necessidade da intervenção do operador 

Permite definir criticidade para as ocorrências, enviando 

relatórios por e-mail, SMS, exigindo fechamento do operador 

ou não. 

Permite controle de vagas dinâmico por perfil, sem limite de 

perfis.  

Permite o controle de correspondências (enviando, e-mail de 

correspondência recebida e entregue). 


