Armários
Inteligentes

Simplicidade, Design e Tecnologia
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Desenvolvidos com alta qualidade, nossos Armários Inteligentes possuem
tecnologia que você pode confiar. São modulares, podem ser
acondicionados nos mais variados espaços, possuindo diversos tamanhos
de compartimentos para atender às mais diversas necessidades.
Nossos dispositivos comportam uma vasta gama de modos de abertura,
seja por App, RFID, Biometria, Código de Barras, QR Code, Teclado ou Touch
Screen. Muitos modelos possuem API que permite fácil integração com
sistemas de e-commerce ou outros desenvolvidos internamente.

Não é um cofre, mas também
não é um simples armário.
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Diferente dos armários tradicionais com chave mecânica, a linha de Armários
Inteligentes fornece tecnologias avançadas com lockers inteligentes e estrutura em
aço galvanizado, para maior proteção e segurança na guarda de itens.
O produto possui quadro frontal soldado, trazendo maior resistência e estabilidade. As
portas são divididas com travessas entre os compartimentos, sendo presas ao armário
com barra cilíndrica de aço, oferecendo maior resistência a arrombamento.

Armário Inteligente
Autônomo
Fácil e rápida operação.
Display LCD e teclado para operação.
Suporta expansão de até 30 portas com
uma única central de controle.
Produzido em Aço Galvanizado.
Pintura eletrostática a pó.

Modo Guarda-Volume
6 ,8 e 10 portas.

Áreas de interesse
• Segurança
• Prevenção e perdas
• Automação de processos

•Largura 80cm
• Altura 198cm
• Profundidade 51cm
Variações:

Biométrico

Identifica os usuários
pela impressão digital

RFID

Utiliza cartões RFID
como forma de identificação
dos usuários

Código de barras

Identifica os usuários por
meio de código de barras

Armário Inteligente
Conectado
Conectado à internet.
App para gerenciamento e operação do armário.
Site para gerenciar relatórios.
Suporta expansão de módulos em um armário.
Relatório de acesso (Logs).
Administração remota.
Possibilidade de integração via API.
Produzido em Aço Galvanizado.
Pintura eletrostática a pó.
•Largura 80cm
• Altura 198cm
• Profundidade 51cm

Modo Guarda-Volume
6, 8 e 10 portas.
Modo API
6, 8, 10 ou 18 portas mistas

Áreas de interesse
• Corporativo
• Integração
• Prevenção e perdas
• Controle de acessos

Variações:

Modo Guarda-Volume

Utilização do Armário via app
para armazenamento e retirada
de itens. Uso público e privada.

API de integração

Permite a integração entre
diferentes sistemas

Armário Inteligente
Touch
Fácil e rápida operação.
Operação do armário através da tela touch.
Conexão via cabo Ethernet.
Produzido em Aço Galvanizado.
Pintura eletrostática a pó.
•Largura 80cm
• Altura 198cm
• Profundidade 51cm

Modulos de 6 ,8, 10 e
18 portas mistas.

Áreas de interesse
• Corporativo
• Integração
• E-commerce

Variações:
Clique & Retire

Modo Empréstimo

Recebimento e
armazenamento de
encomendas com API
de integração

Utilização do Armário para
empréstimo de itens
armazenados no armário.

Caixa de Correio Inteligente

Modo Guarda-Volume

Utiliza cartões RFID
como forma de identificação
dos usuários

Utilização do Armário via app
para armazenamento e retirada
de itens. Uso público e privada.

API - Integre soluções,
transforme a rotina.
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A integração dos Armários Inteligentes às atividades de condomínios, além de trazer segurança,
permite mais comodidade aos moradores. Vantagens dos lockers eletrônicos:
• Entrega de encomendas.
• Lavanderia.
• Sapataria.
• Assistência técnica.
• Entre outros.
Com um conjunto completo e atualizado de recursos, a API para o Armário Inteligente
Conectado, dispõe de funcionalidades que permitem fácil integração à soluções de parceiros.
Tendo como base o padrão REST, a API abstrai todas as operações complexas de hardware,
permitindo que os integradores mantenham seu foco nas regras de negócio da sua solução.
Implementada utilizando protocolos de Internet das Coisas (IoT), nossa tecnologia permite a
utilização dos lockers em nuvem, de maneira segura e confiável à nossa estrutura,
podendo ser acessados de qualquer local através de nossa API.

Plataforma Armários Inteligentes
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Nossa plataforma fornece recursos de integração e utilização dos lockers eletrônicos.
Especialmente concebido para varejo, logística, correios, lavanderias, condomínios, portarias
remotas, entre outras. Nossa arquitetura de software, baseada no conceito de IoT e construída
com micro serviços, utiliza o poder da computação em nuvem para oferecer uma solução
escalável. Com isso, os usuários têm acesso aos armários, bem como a possibilidade de seus
gerenciamentos remotos.
Nosso conjunto de APIs utiliza o padrão REST e oferece diferentes níveis de integração, sendo
facilmente utilizáveis em qualquer tipo de sistema. Os Armários Inteligentes são uma solução
inovadora para armazenamento e abertura eletrônica, bem como auditoria de logs e acessos de
usuários. Esta plataforma oferece uma vasta gama de serviços que servem para otimizar
soluções tecnológicas e atender aos mais diversos segmentos.
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APP | Aplicativo gratuito para Android e iOS
UTILIZAÇÃO | Uso para modo público ou privado
ADMINISTRAÇÃO | Cadastro, exclusão de usuários
GESTÃO | Monitorar utilização, abrir e desocupar portas
LOG | Impressão de log de utilização
RELATÓRIOS | Ocupação e histórico de eventos
SUPORTE | Assistência remota
INTEGRAÇÃO | API de acesso às funções de hardwareApp

Armários Inteligentes permite a gestão e utilização de lockers em
Armários Conectados. Neste aplicativo, os usuários são divididos em
níveis de acesso que servem para definir o tipo de acesso que possuem
aos lockers, sendo os principais Gerente e Usuário.
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Plataforma Armários Inteligentes
•

Nível Gerente: realiza configurações no armário, como por exemplo
mudar seu modo de operação entre público e privado, alterar a
numeração das portas e definir períodos de uso. Também consegue
bloquear, desbloquear, alocar e desocupar portas, bem como mudar o
nível de acesso dos demais usuários.

•

Nível Usuário: o smartphone passa a agir como uma chave digital que
permite a abertura dos compartimentos com simples toque, sem a
necessidade de senhas, biometrias ou cartões de proximidade. A abertura
pode ser feita presencialmente ou de maneira remota, desde que o
dispositivo esteja conectado à internet.

