
Principais Benefícios:
Controle de custos de trabalho.

Aumento de produtividade. 

Validação diária de quem está de 
plantão e horas trabalhadas.

Captura facilmente hora de entrada 
e saída mediante o escaneamento 
de um distintivo autorizado. 

 Simplificação de rastreamento do 
tempo de trabalho do policial. 

Você Valida as Horas Trabalhadas e Pagas?
Com SmartShield você pode fazê-lo!

Sistema SmartShield
®
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Validação do 
Policial

Seus distintivos têm incorporado na parte traseira um chip transponder 
RFID, resistente e à prova de falsificações, contendo uma codificação 
numérica exclusiva pré-programada.

Para habilitar o chip, você só necessita de escanear o distintivo com 
um software WinEID habilitado pelo leitor RFID. Surge então um 
carimbo com a data e hora,  junto com as credenciais do policial, validando 
o policial e o distintivo - durante a captura de presença.  

Depois de escaneado, você será solicitado a escolher Hora de Entrada ou 
Hora de Saída. Automaticamente é revisado o histórico de escaneamento para 
mostrar a última ação realizada e coletar com precisão e instantaneamente as 
horas e lista de presença do policial. Você pode criar  um arquivo CSV (arquivo 
separado por vírgula) ou um arquivo Excel, que podem ser importados e 
analisados por um terceiro software de horas e presenças. Para exportar os dados 
basta definir um intervalo de datas específicas, o nome do leitor portátil (por 
exemplo, Departamento 5, clicar em exportar).

Com o monitoramento automatizado do tempo, as horas de plantão são 
instantaneamente registradas e validadas, eliminando eventuais erros. 

Colocando o poder do distintivo ao serviço do gerenciamento
de horas e presenças com SmartShield!

Transforma um simples distintivo em um 
distintivo inteligente

Processo e peças  patenteadas
Dispositivo de verificação de distintivo 
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Como Funciona o Sistema Horas e Presença:

Portuguese
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Principais Benefícios: 
Valida distintivo e pessoa instantaneamente. 

Captura horas de entrada e saída.

Carimbo de data/hora inserido no sistema.

Empregue recursos humanos com eficiência.

Autorização e Autenticação Móvel

Recursos DSVII-SC:
Design robusto testado em campo.• 
Tela digital colorida sensível ao toque e de alta resolução.• 
Claridade excelente sob luz fraca e luz direta.• 
Comunicação Wi-Fi.• 
Leitor de chip RFID.• 
Vida útil prolongada Bateria de polímero de lítio.• 
Até 14 horas de uso entre recargas.• 
Sensor de impressão digital de 500 dpi para AFIS móvel.• 

Sistema SmartShield® ransforma um simples 
distintivo em um distintivo inteligent. 
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