
A SENIOR

A Senior é referência nacional em 

desenvolvimento de softwares para 

gestão Empresarial, Logística, de Pessoas, 

de Relacionamento e de Segurança. 

Oferecemos, também, consultorias com 

especialistas para ajudar a detectar pontos 

baixos e altos da gestão e os transformar 

em estratégia de negócios.

Está comprovado: a Senior tem a tecnologia 

como principal ferramenta para fazer sua 

empresa evoluir 35% mais rápido*. Isso é inovar, 

aumentar a produtividade, simplificar a tomada 

de decisão e impulsionar a força do seu negócio.

Esta é a Senior, uma empresa em constante 

evolução e que não para de crescer. *F
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MISSÃO
Prover diferenciais competitivos 

e sustentáveis para as organizações, com 

pessoas comprometidas e valorizadas.

NEGÓCIO
Soluções de alta performance 

para gestão.

VISÃO
Ser a melhor escolha em soluções 

inovadoras.

VALORES
Foco no cliente, Ética, Inovação, 

Valorização de Pessoas, Qualidade 

e Maximização dos Resultados.

0800 648 3300 senior.sistemas1

Gestão Empresarial | ERP

Gestão de Pessoas | HCM

Performance Corporativa

Gestão de Relacionamento | CRM

Gestão de Logística | WMS TMS

Gestão de Acesso e Segurança

senior.com.br(11) 95485-0300

GESTÃO
DE ACESSO
E SEGURANÇA
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Você sempre quis garantir a segurança patrimonial e 

pessoal da sua empresa com flexibilidade e otimização 

de processos ao mesmo tempo que reduz os custos, 

não é mesmo? Então você está com o material certo 

em suas mãos!

Com o Gestão de Acesso e Segurança da Senior, 

você controla os locais de acesso das pessoas, 

além de monitoras suas ações, sempre com foco 

em atividades produtivas e que maximizem 

os resultados.

A solução da Senior é 100% cloud computing. 

Isso significa mais agilidade, economia e 

flexibilidade para gerenciar a segurança e 

controlar o acesso à sua empresa.

TECNOLOGIA 
PARA GESTÃO 
DA SEGURANÇA Agregue ainda mais valor ao seu negócio 

integrando os benefícios à solução.
A segurança do seu patrimônio está em suas mãos. 
Proteja com a tecnologia e praticidade da Senior. 
Conheça os benefícios da solução.

GESTÃO DE ACESSO 
E SEGURANÇA

A SOLUÇÃO COMPLETA 
PARA SUA EMPRESA

Solução 100% Cloud Computing

Mais de

65.000
dispositivos

30.000
veículos gerenciados

pela solução

2.100
portarias

120
MILHÕES 
de acessos

SAM SENIOR
SECURITY AND ACCESS 
MANAGEMENT SENIOR

INCIDENTES
Registre, analise e solucione em tempo real 

incidentes e ocorrências dentro da empresa, 

tudo remotamente.

E MAIS
Conte com outras funcionalidades, como  gestão 

de identidade e liberação de acesso por níveis, 

e proteja sua empresa com a Senior. Comprove 

com os números abaixo.

ECONOMIA
Invista no software como serviço 

e pague conforme o uso.

FLEXIBILIDADE
Integre todas as operações em uma única 

solução compatível com diferentes projetos 

de gerenciamento de segurança.

SUPERVISÃO DE AMBIENTES

Monitore os ambientes da empresa em um único local.

Obtenha informações de dispositivos, eventos e 
incidentes em tempo real.

Visualize remotamente as câmeras CFTV.

Reconheça e trate as ocorrências remotamente.

Acompanhe o procedimento de evacuação de locais.

Localize pessoas dentro da empresa.

Envie atualizações para os equipamentos.

CONTROLE DE ACESSO FÍSICO

Aplique políticas de acesso, de forma flexível.

Tenha uma solução de alta disponibilidade com 
integração nativa com os principais fabricantes.

Disponha de recursos avançados para controle 
de acesso.

Tenha tranquilidade com o bloqueio/liberação 
automático de colaboradores afastados.

Evite e reduza custos de horas extras indevidas.

Garanta compliance na coleta automática dos 
registros de ponto.

Disponha de integração com qualquer sistema 
de RH de mercado.

BUSINESS INTELLIGENCE
Transforme os dados de terceiros, visitantes, 

ocupação de locais e registro de ocorrências 

em informações gráficas valiosas para 

decisões estratégicas.

MOBILIDADE ESCOLA
Aplicativo que permite aos responsáveis 

acompanhar a entrada, saída e registro de 

ocorrências relativo a alunos.

PORTARIA DE ACESSO DE VEÍCULOS

Controle o fluxo de veículos na empresa.

Gerencie a carga e descarga dos veículos 
próprios e terceiros.

Organize a ordem de entrada dos veículos.

Agilize a pesagem das balanças rodoviária.

Minimize custos no uso de taxi conveniados.

Automatize a entrada do veículo por leitura 
(reconhecimento) da placa.

PORTARIA DE ACESSO DE PESSOAS

Controle a circulação de pessoas não identificadas.

Agilize a entrada dos visitantes e entrega dos crachás 

provisórios com o totem de autoatendimento.

Reduza filas e agilize o atendimento com APP Portaria.

Tenha disponibilidade com a portaria full web.

Controle o claviculário, o guarda volume e os 
materiais que passam pela portaria.

GESTÃO DE VEÍCULOS

Tenha gestão sobre as manutenções dos veículos.

Organize os agendamentos de saída dos veículos.

Receba automaticamente relatórios estatísticos de 
consumo de combustível.

Tenha completa gestão dos condutores.

Acompanhe de forma simples o status do veículo 
em seu prontuário.

Controle os sinistros, infrações e seguros dos 
veículos e condutores.

MOBILIDADE PORTARIA 
DE VISITANTES
O APP Portaria oferece agilidade e segurança na 

recepção dos visitantes, além de permitir ajustar 

informações ausentes ou incorretas.

RONDA DE VIGILANTES
Reduza custos e modernize a ronda dos vigilantes com 

uso de smartphone, proporcione mais segurança com o  

envio de alarmes, registro de ocorrências e localização 

por GPS. Conte com uma Central de Monitoramento 

online e com comunicação em tempo real.
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