PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

NOSSOS SERVIÇOS:

• Possibilidade de integração com caixas de supermercado, drogaria e varejo em geral;

✓ Locação de softwares e equipamentos;
✓ Suporte técnico remoto e presencial;
✓ Atendimento personalizado em todo território nacional;
✓ Contrato de manutenção de hardware e software;
✓ Controle de acesso e cronometragem de eventos.

• Possibilidade de integração com sistema de controle de acesso usando o mesmo cartão das

GESTÃO EFICIENTE DE
ESTACIONAMENTO

SAIBA MAIS SOBRE A LINHA DE SOFTWARES MADIS:

catracas.
• Possibilidade de integração com sistema de nfe eletrônica;

MD COMUNE
Tecnologia Cloud para gestão de ponto.

• Controle de selos e abonos/ convênios;
• Flexível para atender diversas modalidades de cobranças;

Tenha em suas mãos uma gestão completa de ponto de qualquer lugar, a qualquer momento. Com MD
Comune você acessa todas as informações do relógio de ponto via browser ou aplicativo de celular e
tablete bastando apenas ter uma conexão de internet. É a tecnologia MADIS em favor da produtividade.

• Cobrança diferenciada para carro e moto com identificação automática.
• Possibilidade de integração com tags de pedágio;
• Integrado com sem parar, pdv oki e pdv zanthus.

Gestão de Acesso
Gestão e segurança do seu ambiente

• Gerenciamento centralizado de vários pátios de estacionamentos via web service (desnecessária

Com ele é possível conectar e gerenciar os equipamentos de controle de acesso da MADIS e garantir
a gestão e a segurança no acesso dos mais diversos tipos de empresas, escolas e faculdades, órgãos
governamentais, clubes, empreendimentos comerciais entre inúmeros outros.

a presença do gestor no local para saber o fechamento do caixa.)
• Simples e interativo;
• Diversos relatórios gerenciais e financeiros;

Central de Vendas: 0800 888 2222

• Sistema pode ser instalado em qualquer computador padrão de mercado;
• Módulos de comunicação, retaguarda e caixa separados.
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MD ESTACIONAMENTO

MD Estacionamento é um sistema simples
e interativo que garante maior segurança e
agilidade no controle de acesso de veículos.
O sistema é indicado para estacionamento de
qualquer porte ou fluxo.

VANTAGENS DO MD ESTACIONAMENTO

GERENCIE SEU
ESTACIONAMENTO
SEM FRAUDES.

Controle apenas com o sistema de estacionamento emitindo
o ticket avulso pelo próprio Sistema de Estacionamento totalizando os valores das cobranças de acordo com as regras.

Controle com a saída acionada pelo sistema automaticamente
após o pagamento do ticket. Desta forma evita-se fraude para
liberar veículos que não esteja registrado no sistema.

Controle completo com entrada e saída automatizadas, segurança
contra fraudes e agilidade no ﬂuxo dos veículos.
O sistema contabiliza as regras conforme os tickets que são emitidos pelo totem de entrada liberando a passagem do veículo no totem de saída.

