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Secullum Mini Acesso.Net 
 

 

 
         Solução econômica para controle de acesso de pequenas e médias empresas 
 

 

Especificações Técnicas 
 
 Sistema Operacional: compatível com Windows XP ou superior ( otimizado para Windows Vista ) 

 Banco de Dados: MS SQL Server Express 2005, podendo no entanto, ser utilizado com a maioria dos bancos de dados atualmente disponíveis ( Oracle, Sybase, Mysql, 
Firebird, Postgress ).  

 Programação: Orientada A Objeto 

 Arquitetura de desenvolvimento: Três camadas 

 Linguagem de programação: VB.NET 

 Versões Disponíveis: Windows 

 Comunicação On Line em modo serviço: permite utilizar a aplicação sem logar-se no Windows; 

 Computador requerido: Processador com 1 Ghz, memória de 512Mb, espaço em disco de no mínimo 1 Gb, resolução 1024x768 

 Computador sugerido: processador acima de 3 Ghz multi-processado, memória de 2 Gb, espaço em disco de, no mínimo 10 Gb, resolução 1024x768  

 Idiomas: Português, Inglês e Espanhol. 

 Visualização dos relatórios: os relatórios podem ser visualizados com zoom, em tela antes de serem impressos. 

 Exportação de relatórios: os relatórios podem ser exportados para os formatos: PDF, Microsoft XPS, Html, MHT Web, Text File, Rich Text File, Word, Excel, CSV, DBF, 
XML, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, Windows Metafile 

 Agendamento de relatórios: a execução de todos os relatórios pode ser agendada e programada para envio do resultado para lista pré-determinada de emails  

 Permite configurar biometria on line, armazena imagens das digitais em .PNG 

 

 

Funcionalidades 
 

A modalidade Mini Acesso.Net dispõe de todas as funcionalidades do Acesso.Net Windows, exceto: 

 Cadastros de Processos para controles de automação; 

 Acompanhamentos em Plantas Baixas; 

 Opções para Controle de Contas Correntes e Consumos; 

 Opções para Controle de Veículos/Estacionamentos; 

 Opções para Controles de Pessoas Dependentes; 

 Rotas em Níveis de Acesso; 

 Cadastro de Ambientes para controle de lotação; 

 Restrições a Usuários do Sistema quanto às empresas, classificações e equipamentos cadastrados; 

 Cadastro de Equipamentos Especiais para controles de automação; 

 Cadastro de Câmeras e Integração com sistemas DVR; 

 Versão disponível na plataforma Web; 

 Controle de mais de 200 pessoas 

 

 


