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Guia de Referência Rápida 

Este documento não tem a pretensão de ser um manual, mas sim um guia para que possam 
conhecer um pouco mais sobre o sistema Controle de Acesso. 
 
O sistema pode ser usado com recursos de biometria o que aumenta muito a segurança da 
informação, pois evita que o registro seja feito por pessoa não autorizada. 
Para isso é usado um leitor biométrico de identificação, muito parecido com o sistema usado pelo 
Detram e Justiça eleitoral. 
Os leitores são comprados separadamente quando necessário. 
 

 
 

 
Ao iniciar o sistema é obrigatório a autenticação por meio de usuário e senha para ter acesso aos 
recursos do sistema. 

 
 

http://www.lcinfo.com.br/
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Sendo autenticado com sucesso o usuário tem acesso aos recursos que foram liberados pelo  
administrador do sistema. 
 

 
O acesso aos recursos podem ser feitos através do menu na parte superior ou por meio dos 
botões de atalhos logo abaixo. 
 

 
Os Botões de atalhos estão configurados para um acesso rápido para os principais recursos do 
sistema. 
 

 
A primeira janela que vou apresentar é o “Cadastro de Condomínio”, nesta janela é cadastrado os 
dados do Condomínio onde o sistema vai trabalhar. 
Para facilitar a localização das residencias é possivel fazer o cadastrado de ruas e travessas que 
fazem parte do condominio. 

http://www.lcinfo.com.br/
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O cadastro de Funcionários e colaboradores será usado para registro das informações de 
pessoas que trabalham no condomínio.  
Nesta janela o administrador do sistema poderá configurar o tipo de acesso que cada usuário 
deve ter. 
 

 

 
O cadastro de Proprietários / Residentes é bem completo, em um só local é possível visualizar os 
dados pessoais, usuários autorizados e histórico de acesso entre outros recursos. 

http://www.lcinfo.com.br/
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O sistema dispõe de uma janela onde é possivel cadastrar as obras em andamento. 
Assim é possivel registrar o responsável pela obra e funcionários que vão acessar o espaço 
interno do condomínio. 
 

 
O sistema ainda faz reserva de salão de festas ou espaços comuns do condomínio. 
Também é possível autorizar previamente o acesso de visitantes ou entrega de encomendas. 

 

http://www.lcinfo.com.br/
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A janela de Registro de acesso é onde o porteiro vai trabalhar. 
Aqui ele vai consultar e registrar o acesso de visitantes, funcionários e colaboradores. 
Os registros são facilmente identificados inclusive pela cor do fundo, verde para os que 
registraram entrada e saida e amarelo para os que ainda estão no interior do condominio. 
 

 
Os registros podem ser feitos por digitação ou por meio do leitor biométrico. 
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É possivel gerar diversos tipos de relatórios. 
 
 
Para finalizar lembramos que este é apenas um guia de referência rápido, com os principais 
recursos do sistema. 
Para conhecer outros recursos acesse nosso vídeo no Youtube: https://youtu.be/DqYtvYsU6Qo  
 
Agradecemos a sua atenção por ter chegado até aqui. 
Em caso de dúvida estamos a disposição para ajudar no que for necessário. 
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