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A SENIOR é referência nacional em 
so
wares para gestão. Com um dos mais 
completos portfólios para alta perfor-
mance, oferece soluções em Gestão Em-
presarial, Logística, Gestão de Pessoas e 
Gestão de Acesso e Segurança. São mais 
de 100 mil contratos ativos em empresas 
de diversos portes e segmentos.

A companhia oferece tanto consultorias 
como sistemas integrados que apoiam 
seus clientes na otimização de proces-

sos e modelos de negócios, inovação e 
produtividade, simplificando a tomada 
de decisão e impulsionando a gestão.

São aproximadamente 1200 colaborado-
res distribuídos entre a sede (Blumenau/
SC), filiais, escritórios e unidades de ne-
gócios, além de mais de 150 consultores 
e cerca de 100 canais de distribuição em 
todo Brasil.

Esta é a SENIOR, uma empresa em cons-
tante evolução e que não para de crescer.

SOLUÇÕES
PARA SUA  
EMPRESA.

senior.sistemas1

(11) 95485-03000800.648.3300 



COM A SOLUÇÃO 
EM CLOUD, 
VOCÊ GARANTE 
SEGURANÇA,   
PERFORMANCE E 
DISPONIBILIDADE 
PARA O SEU NEGÓCIO.

TENHA A SOLUÇÃO 
COMPLETA PARA 
A GESTÃO DA 
SEGURANÇA 
PATRIMONIAL E 
PESSOAL DA SUA 
EMPRESA.

Mais de 65.000 
dispositivos, 2.100 
portarias, 120 milhões 
de acessos e 31.000 
veículos de frota 
controlados pelo 
so�ware em empresas 
de diferentes portes e 
segmentos.

 Tecnologia para as rotinas 
de acesso e segurança.

Gestão de veículos
Controle a movimentação de entrada e saída de veí-
culos na sua empresa, além da carga e descarga com 
possibilidade de integração com balança. Tenha efici-
ência na gestão de utilização dos veículos da empresa 
e admiministre a entrada e saída de materiais.

Administração de portarias
Gerencie rotinas de portaria de acesso de pessoas e 
veículos, oferecendo acompanhamento on-line e em 
tempo real do funcionamento dos dispositivos e dos 
eventos recebidos.

Supervisão da segurança
Monitore o acesso, alarmes, imagens e dispositivos. 
Ganhe agilidade e eficiência na integração de infor-
mações

Controle do acesso
Além do controle de acesso de pessoas, proteja o 
patrimônio da sua empresa com processos de segu-
rança padronizados. Evite processos trabalhistas em 
função de horas extras com o controle de entradas, 
saídas e realização de horas extras.

Solução desenvolvida com o objetivo de proporcio-
nar redução de riscos de perdas, devido à integra-
ção com outros subsistemas de segurança e auto-
mação dos processos relacionados às políticas de 
segurança da empresa. Garante agilidade no atendi-
mento a visitantes, reduzindo filas, controlando a cir-
culação de pessoas não identificadas e autorizando 
apenas as visitas agendadas. Velocidade para o tra-
tamento dos incidentes e auxílio nas investigações 
policiais são outros grandes benefícios da solução.

O so�ware traz inúmeras vantagens para reduzir os 
custos na área de segurança patrimonial. Auxilia 
na investigação de furtos, além de averiguar sabo-
tagens, vandalismos e danos. O sistema controla 
com inteligência o uso de veículos, materiais e ati-
vos da empresa. As horas extras, o trabalho em afas-
tamento, a interjornada, o intervalo da refeição e os 
consumos no refeitório são administrados com efi-
ciência. Ainda evita gastos excessivos com vigilan-
tes e seguros. Tudo isso proporcionado pela integra-
ção do RH e ERP, pela padronização das tecnologias 
e centralização da infraestrutura de TI.

Tecnologias de identificação: código de barras, 
proximity, smart card, biometria por impres-
são digital, RFID para o controle de veículos. 
Tecnologias de conexão com dispositivos contro-
ladores: TCP-IP, wireless, GPRS, IDEN e Power Over 
Ethernet (POE). So�ware SDK para integração com 
outros fabricantes.
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GESTÃO DE ACESSO  
E SEGURANÇA

A Senior dispõe de todas as soluções em cloud, atuando na modalidade SaaS, 
para empresas de todos os portes. Com isso, você tem a flexibilidade para ex-
pandir os negócios, reduzir os custos de TI e conta com os demais benefícios que 
a nuvem oferece.

Empresas que investem em cloud computing e mobilidade crescem mais rápido 
e com vantagens competitivas no mercado. Com o Cloud Computing da Senior, 
sua empresa garante mais segurança, agilidade e o melhor 
custo-benefício na contratação de sistemas de gestão.

Toda empresa precisa ter rotinas de acesso e seguran-
ça que garantam a integridade de bens e pessoas. Com 
o Gestão de Acesso e Segurança da Senior, você conta 
com uma solução de alto padrão para monitoramen-
to e controle através de tecnologia de ponta e sistemas 
de última geração. Flexível, integra todas as 
operações em um único siste-
ma, sendo compatível 
com diferentes 

projetos de gerenciamento de segurança. Além disso, 
é ideal para otimizar processos e evitar prejuízos, pois 
permite análise em tempo real de eventos ocorridos. 
Seus módulos atendem todas as necessidade de uma 
organização, pois abrangem competências que vão 

do controle de entrada e saída de pesso-
as e veículos ao mapeamento 

gráfico de ambientes.

 » Livre escolha no hardware e com 
diversos fabricantes homologados.

 » Redução de custos: simplifique os 
processos e reduza custos na área de 
segurança patrimonial.

 » Centralização das informações: 
integre o controle de acesso, do CFTV, 
dos alarmes de intrusão e de incêndio.

 » Integração das informações: 
acompanhe facilmente o 
Monitoramento de Acesso, de Alarmes, 
de Imagens e de Dispositivos.

 » Agilidade no atendimento a 
visitantes: reduza filas, controle 
a circulação de pessoas não 
identificadas e autorize apenas as 
visitas agendadas.

 » Aumento da segurança com 
comunicação online entre sistemas e 
dispositivos controladores conectados 
que trazem informações em tempo real.

 » Controle de acesso: gerencie as 
rotinas de portarias de pessoas e 
veículo. Controle o fluxo de visitantes 
e gerencie a carga e descarga de 
mercadorias.

 » Integração facilitada com múltiplas 
tecnologias de identificação: código 
de barras, proximity, smart card, 
biometria por impressão digital, RFID 
para o controle de veículos.

 » Gestão da frota simplificada: o 
sistema monitora as rotinas de gestão 
dos veículos, incluindo manutenções, 
abastecimentos, despesas e sinistros, 
e ainda faz a gestão dos condutores.

Com o so�ware de Gestão de Acesso e Segurança da Senior você tem total controle de todas as áreas e setores. 
Mantenha o foco nas atividades produtivas, conte com a Senior para simplificar a segurança da sua empresa.
Transforme sua empresa agora!

BENEFÍCIOS

COMPLEMENTE 
SUA SOLUÇÃO 
COM A HEAD

A Head é uma empresa 
especializada no 
desenvolvimento e execução 
de projetos de segurança e 
automação predial. A empresa 
da Senior, a Head Tecnologia, 
garante um diagnóstico de 
acordo com a real necessidade 
do cliente e a aplicação eficiente 
da tecnologia e da inovação em 
benefício da segurança, melhoria 
e valor para as organizações. 
A base estratégica da Head 
é formada por parcerias que 
impulsionam o crescimento 
e a busca pela excelência 
dos prestadores de serviços e 
provedores de equipamentos e 
soluções, resultando em melhores 
resultados para os clientes.

Entre em contato e saiba mais: 
www.headtecnologia.com.br.
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Com o so�ware de Gestão de Acesso e Segurança da Senior você tem total controle de todas as áreas e setores. 
Mantenha o foco nas atividades produtivas, conte com a Senior para simplificar a segurança da sua empresa.
Transforme sua empresa agora!

BENEFÍCIOS

COMPLEMENTE 
SUA SOLUÇÃO 
COM A HEAD

A Head é uma empresa 
especializada no 
desenvolvimento e execução 
de projetos de segurança e 
automação predial. A empresa 
da Senior, a Head Tecnologia, 
garante um diagnóstico de 
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e valor para as organizações. 
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impulsionam o crescimento 
e a busca pela excelência 
dos prestadores de serviços e 
provedores de equipamentos e 
soluções, resultando em melhores 
resultados para os clientes.

Entre em contato e saiba mais: 
www.headtecnologia.com.br.
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completos portfólios para alta perfor-
mance, oferece soluções em Gestão Em-
presarial, Logística, Gestão de Pessoas e 
Gestão de Acesso e Segurança. São mais 
de 100 mil contratos ativos em empresas 
de diversos portes e segmentos.

A companhia oferece tanto consultorias 
como sistemas integrados que apoiam 
seus clientes na otimização de proces-

sos e modelos de negócios, inovação e 
produtividade, simplificando a tomada 
de decisão e impulsionando a gestão.

São aproximadamente 1200 colaborado-
res distribuídos entre a sede (Blumenau/
SC), filiais, escritórios e unidades de ne-
gócios, além de mais de 150 consultores 
e cerca de 100 canais de distribuição em 
todo Brasil.

Esta é a SENIOR, uma empresa em cons-
tante evolução e que não para de crescer.

SOLUÇÕES
PARA SUA  
EMPRESA.

senior.sistemas1

(11) 95485-03000800.648.3300 


