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Ao equipar as portas com um sistema de fecho digital, 

conseguimos rastrear as entradas e saídas e garantir a 

segurança de utentes e funcionários. 

As fechaduras sem chave facilitam a abertura e o 

bloqueio para utentes e funcionários. 

 

 

 

 

O sistema de fecho digital garante segurança através do rastreio sobre 

quem e quando a fechadura foi aberta ou fechada. As fechaduras 

digitais são facilmente abertas com um cartão SITHS ou código.  

As permissões podem ser controladas por uma única pessoa ou pela 

equipa, por exemplo, no decorrer da jornada de trabalho, podem ser 

geridas pela equipa de trabalho ou por pessoal temporário. 

É ainda possivel limitar o acesso temporariamente, por exemplo, um dia 

ou uma semana. Ao especificar por quanto tempo uma autorização deve 

ser válida, o administrador obtém controlo total sobre as permissões de 

todos. No portal do administrador, cujos dados estão alojados na cloud, 

o pessoal autorizado pode gerir facilmente todo o sistema. 

 

SERVIÇO DE SEGURANÇA 

DETALHES 

✓ Fechaduras sem chave – 
facilitam a abertura e o 
fecho 
 

✓ Rastreabilidade – quem e 
quando alguém 
abriu/fechou a porta 

 

✓ Gestão simples de 
concessão de acessos 

 

✓ Controla o acesso a 
individuos ou grupos 

 

✓ Limitar o acesso 
temporariamente 

 

✓ App para gerir e renovar os 
acessos 
 

✓ Fornece proteção e 
segurança para utentes e 
cuidadores 

 

 

ESPECIFICAÇÕES 

✓ Fechadura digital 
- Portas da casa 
- Salas de 

armazenamento de 
medicamentos 

- Acesso com cartão ou 
com código 

 
✓ Sistema de fecho digital 

- Dados na cloud 
- Administração central 
- Sistema de controlo de 

acessos/autorizações 
- Distribuição de acessos 
- Limite de acesso 

temporário  
 
 

 

FECHADURAS 

INTELIGENTES 

Fechadura de porta com função de fechadura de hotel para 

acomodação especial 

Ser capaz de trancar e abrir facilmente a sua casa é importante para 

garantir segurança, mesmo estando alojado numa casa de repouso! 

O sistema de Fechaduras Inteligentes é fornecido como um serviço 

funcional da Viser. 

Funcionalidades 

 Fechadura de porta e sistema 

de fecho 

 Serviço e Suporte 

 Formação 

 Armazenamento na cloud 


