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QUEM SOMOS 
A INNUX TECHNOLOGIES  é uma das empresas líder no 
mercado nacional no desenvolvimento de projetos na 
área dos Recursos Humanos.
 
Procuramos fornecer aos nossos clientes, dos mais diversos 
setores de atividade, soluções concebidas para responder às 

humano, aliando o nosso know-how à mais avançada tecnologia. 

Para tal, contamos com parceiros estratégicos na implementação e suporte técnico das 
soluções de software e hardware que desenvolvemos – a Projecttime II Soluções Integradas Lda a norte 
do País, a Projecttime - Distribuição de Equipamentos Eletrónicos Lda , a sul do País e também em Espanha, 
a delegação INNUX Madrid, empresas estrategicamente direcionadas para a comercialização dos produtos  
 INNUX  que garantem um valor diferenciador a cada tipo de cliente.

A INNUX TECHNOLOGIES alia competências estratégicas, técnicas, operacionais e organizativas a uma vasta
experiência. Também estamos conscientes da nossa  responsabilidade e da necessidade de contribuir para  
o permanente desenvolvimento da sociedade, unindo rigor técnico e agilidade de execução através da sua
equipa altamente quali�cada, assegurando inovação, responsabilidade social e ambiental. 

Analisamos, planeamos e construímos soluções que produzam resultados rápidos e que criem sólidas 

as suas opções antes de avançar para a projeção e implementação de soluções, para que as arquiteturas e 

Queremos ser o parceiro de referência nas empresas, a nossa orientação é o cliente e a sua satisfação. 
Atesta assim um indicador do nosso sucesso.   
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Dedicada  ao Desenvolvimento de Soluções Software 

G E S T Ã O  D E  E S P A Ç O  G E S T Ã O  D E  P E S S O A SG E S T Ã O  D E  T E M P O

Controlo 
de Acesso
Controlo 

de Acessos

Sistemas 
de Bilhética

Relógios 
de Ponto

Soluções 
Biométricas

Torniquetes 
e Barreiras

+ de 15.000 SOLUÇÕES IMPLEMENTADAS

+ de 10.000 CLIENTES EM TODO O MUNDO 

+ de 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA  NAS TI´s
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CONTROLO de
 ASSIDUIDADE

RELÓGIOS DE PONTO

 Certi�cações: 
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Porque o tempo é um recurso importante, as organizações, independentemente da sua dimensão, setor (público ou 
privado), necessitam de controlar a assiduidade e pontualidade dos seus colaboradores. Ter acesso à informação certa, 
no momento certo, poderá ser importante para rentabilizar e reduzir custos, assim como para evitar dúvidas e con�itos. 
A facilidade de comunicação entre os terminais e o software de gestão e controlo de assiduidade INNUXTime , assente 
nas tecnologias Ethernet e/ou TCP/IP, permite a �uidez tão importante quanto necessária à sua operacionalização.
A INNUX Technologies utiliza uma gama completa, robusta, e tecnologicamente avançada de leitores biométricos nos 
seus terminais e pontos de acesso, terminais por impressão digital, reconhecimento facial, RFID, com diversos protocolos 
de comunicação, tais como; RS232, TCP/IP, USB, ou Wireless.

HARDWARE COMPATÍVEL : 

ProFace Terminal Facial ProBio

TCP / IP

TCP / IP

ASSIDUIDADE

Terminal  Biométrico ProFaceTouch Terminal Facial

REC.FACIAL

REC.FACIAL

DISPLAY CORES

TCP / IP

X Face Terminal Facial 

BIOMETRIA

ProRF Terminal  RFID

TCP / IP

DISPLAY CORES

 USB

RFID

TCP / IPASSIDUIDADE

BIOMETRIA BIOMETRIAREC.FACIAL

ACESSOS

ACESSOS



PRODUDTOS 
CERTIFICADOS :

PRODUDTOS 
CERTIFICADOS :

PRODUDTOS 
CERTIFICADOS :

SOFTWARE DE
CONTROLO DE ASSIDUIDADE

LOG DE SISTEMA

CONSENTIMENTO 
INFORMADO

PROTEÇÃO DE
DADOS

MÓDULO INNUX  RGPD  

O INNUXTime também está disponível para Telemóveis Smartphones
 (Android, Windows Phone e Apple IOS).
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SOFTWARE DE CONTROLO DE ASSIDUIDADE
INNUXTime

INNUX Web�me SOLUÇÃO MOBILE 

  

 

O INNUXTime mantém uma base de dados que guarda os registos dos colaboradores, quantas horas e a que horas se  
espera que eles trabalhem, baseando-se nos príncipios de facilidade de utilização, e�ciência e adaptabilidade.  
O INNUXTime acumula informação de maneira a fornecer um extenso conjunto de relatórios, que são visualizados e 
facilmente exportados para outras aplicações do sistema Windows, como o Word ou Excel e aplicações de salários, estes 
relatórios são uma peça chave na monitorização de faltas, assiduidade dos colaboradores e preparação das respetivas 
remunerações.

O INNUXWebtime foi desenvolvido integralmente com a 
aplicação INNUXTime no apoio à gestão da assiduidade, tendo 
a sua instalação no servidor de aplicações para a  internet, ou 
intranet (por parte da empresa), o que permite acesso à infor-
mação por parte de colaboradores e superiores hierárquicos, 
contribuindo assim para a gestão de assiduidade, cabendo aos 
Recursos Humanos , enquanto nível superior, efetivar a monitori-
zação e validação dos acessos.



HARDWARE DE CONTROLO DE ACESSOS

HARDWARE COMPATÍVEL : 

Com uma gama completa e tecnologicamente avançada, a INNUX apresenta vários dispositivos de Controlo  de 
Acessos, com reconhecimento biométrico para Registo da Assiduidade e pontualidade, desde terminais com 

comunicação, RS232,TCP/IP, GPRS, wireless, tornando-se assim numa ferramenta de controlo de acessos 

Terminal Biométrico

BIOMETRIA

PROBIO AC TOUCH Terminal Facial X FACE S 

AVISO SONORO ACESSOS

TCP / IP

REC.FACIAL

BIOMETRIA

Terminal BiométricoPROBIO AC 

Placa I/O ethernet com 2 portas RS232NUX IO V 1.5 

ACESSOS

TCP / IP

NUX IP II Terminal de Acessos Por RFID

ACESSOS

ACESSOS
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SOFTWARE DE
CONTROLO DE ACESSOS 

SOFTWARE DE CONTROLO DE ACESSOS

INNUXAccess

SOFTWARE DE CONTROLO DE VISITAS

INNUXVisitor

APLICAÇÕES 
CERTIFICADAS :

Switch

InnuxAccess
LAN\WAN

Leitor
RFID

NuxIOProBio ProFace ProRF ProBio AC

O INNUXAccess é um software de gestão inteligente de controlo de 
acessos que alia um custo reduzido de manutenção à facilidade de 
administração. Este sistema de segurança funciona em rede e inclui 
uma gama de soluções técnicas que permitem a livre circulação de 
pessoas autorizadas e o bloqueio à entrada de visitantes não 
autorizados. Através da utilização de terminais de controlo de acesso 
com tecnologias de autenticação tão variadas como o reconhecimen-
to de impressões digitais, RFID, biometria digital ou facial, as organi-
zações poderão ainda obter informações detalhadas sobre o movi-
mento de utentes, colaboradores e visitas às suas instalações.

O INNUXVisitor é um módulo de gestão de visitas, que permite o registo 
e controlo de acessos de visitantes a uma empresa.  O controlo de 
acessos é efetuado através de cartão, necessita do INNUXAccess  para 
registo dos funcionários, de�nição de zonas e terminais de acesso.
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HARDWARE  DE 
GESTÃO E EMISSÃO 
DE BILHÉTICA

HARDWARE COMPATÍVEL  : 

Quiosque de Venda de Bilhetes, Modelo ProNeo

GESTÃO DE BILHÉTICA 

Ticket
 

Cer�ficações : 

O INNUXTicket efetua toda a gestão necessária para a emissão de bilhetes e também é uma ferramenta extremamente 
importante para o controlo de admissões, independentemente da dimensão da organização. 
As mais valias deste software são; a enorme variedade de possíveis con�gurações em termos de gestão, venda de bilhética, 
também a sua fácil e acessível utilização dos P.O.S. (pontos de venda) e a integração direta com equipamentos de exterior ou 
interior, tais como, torniquetes, barreiras, PDA’S (Assistente Digital Pessoal) e impressoras de bilhetes e cartões. 
Para além da gestão de bilhética, o INNUXTicket, permite ainda efetuar toda a gestão comercial da organização, otimização 
de resultados através da venda, de alertas e Merchandising e ainda análise de estatísticas de vendas de bilhetes, assim como 
a audiência real de cada evento.
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E GESTÃO DE BILHÉTICA
SOFTWARE DE CONTROLO 

A gestão de bilhética em eventos exige um aplicativo que alie a máxima rapidez a um manuseamento intuitivo 
para os seus utilizadores, por forma a garantir o controlo de acessos ao recinto.  A INNUX disponibiliza uma 
solução de bilhética que facilita a gestão de bilhetes de qualquer organização, ao mesmo tempo que analisa os 
resultados das vendas de bilhetes. A sua integração direta com diversos equipamentos e a facilidade de utilização 

Conheça as vantagens na implementação do INNUXTicket na sua organização!

TicketInnux

Esquema de Funcionamento da  Aplicação INNUXTicket: 

Kiosk para Venda 
de Bilhetes

Impressora de
Cartões

Impressora de
Títulos/Vinhetas

Leitor
RFID

NuxIO

Access Point

NuxIO

Router WiFiSwitch

Camera

Gestão de
Sócios

Base Dados do
InnuxTicket

Bilheteira

SWITCH

PDA Validador 
de Bilhética Portátil

validador
de bilhetes

ProFace
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GESTÃO E SOFTWARE DE 
ACESSOS A ESPAÇOS 

DESPORTIVOS 

Sports
O INNUXSports é um sistema integrado de gestão de Ginásios e 
HealthClubs que permite processar a informação associada ao 
estabelecimento, tal como, a gestão de utentes, cartões, quotas, 
horários, produtos/serviços, agenda, marcações e reservas,  
inclusive a gestão da loja, sendo assim adaptável para qualquer 
negócio de gestão de espaços desportivos.

O INNUXSports permite também, a implementação do conceito 
atual do �tness: Ginásio 24h / 7 dias, o que representa uma 
solução  para otimizar a gestão �nanceira, assim como o seu 
espaço desportivo em alturas de maior ou menor a�uência de 
utilização. 

 

 

SOFTWARE DE GESTÃO E DE ACESSOS
A ESPAÇOS DESPORTIVOS 

SOFTWARE DE GESTÃO DE GINÁSIOS 

   

1- O INNUXSports permite efetuar a gestão do 
seu espaço desportivo localmente.

O INNUXFit é um software inovador para a gestão de ginásios 
que possui um conjunto alargado de funcionalidades para a 
gestão global do seu ginásio, destacando a gestão de faturação 
com certi�cação SAFT-T. Gestão de quotas dos seus associados, 
gestão de venda de produtos e atividades disponíveis no ginásio 
e comunicação com os seus associados, controlo de acesso com 
tecnologias de autenticação.
As organizações poderão ainda obter informações detalhadas 
sobre o movimento de utentes, colaboradores e visitas às suas 
instalações.

2- O INNUXFit permite efetuar a gestão do seu 
ginásio, localmente ou remotamente (on-line).
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CONTROLO E GESTÃO DE
PARQUES DE ESTACIONAMENTO

InnuxPark

          

 

Hardware Compatível : 

BARREIRAS

ESTAÇÕES

 

 

 

As Barreiras automáticas possuem comprimentos que 
variam entre passagens com 2 a 6 metros de largura na 
área residencial e na gestão de estacionamentos, ou até 
8 metros em parques industriais. Com o Protocolo 
U-Link, o instalador pode gerir a manutenção da barreira 
atempadamente, resolvendo assim eventuais problemas,
ou modificar as configurações remotamente.

Exemplo Gráfico de Esquema de Parques
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Gestão de Parques Empresariais 
  

O INNUXPark  possui estações de entrada e saída para 
sistemas de estacionamento de utilização coletiva que 
operam em modo autónomo, permitindo assim controlar 
entradas e saídas, podendo também ser ligado remotamente 
a barreiras electromecânicas.

Legenda: 

A INNUX possui estações de entrada e saída para sistemas 
de estacionamento  de utilização coletiva que operam em 
modo autónomo.
O dispositivo permite controlar a passagem de entrada e 
saída de viaturas, podendo também ser interligado com 
barreiras electromecânicas.

O INNUXPark foi desenvolvido para permitir toda a gestão de 
parques privativos e públicos, garantido a máxima segurança 
do espaço e utentes, a partir de uma única aplicação centralizada. 

O INNUXPark possui uma vasta variedade de barreiras de baixo, 
médio e alto tráfego, existindo também a possibilidade das 
barreiras serem automáticas, possibilitando a sua colocação 
entre passagens de 2 a 6 metros na área residencial, na gestão
de trânsito/estacionamentos/parques industriais. 
Através do protocolo U-Link, é garantido o total controlo 
de viaturas, gestão de �las e o envio de noti�cações sobre 
possíveis ocorrências e a de�nição de planos de acesso.
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OUTRAS SOLUÇÕES
COMPLEMENTARES

AS NOSSAS OPÇÕES COMPLEMENTARES
GESTÃO DE PARQUES PAGOS

IMPRESSÃO DE BILHÉTICA PARA EVENTOS 

PILARETES DE ESTACIONAMENTO

GESTÃO DE FILAS DE ESPERA

Apresentamos uma enorme rentabilidade do espaço, proporcionando assim a gestão 
e controlo para estacionamento de veículos com integração a sistemas de quiosques 
automáticos de pagamentos ou P.O.S com o operador, permitindo o acesso de veículos 
por barreiras/cancelas controladas por estações de entrada e estações de 
saída, podendo estas ser ativadas por cartões de proximidade, códigos de 
barras, antenas de longo alcance ou ainda leitura individual de matrículas.
A utilização destes equipamentos poderá operar em diversas áreas de 
negócio (públicas e privadas), tais como; condomínios fechados , fábricas, 
recintos desportivos , locais históricos de acesso turístico, universidades, 
centros comerciais, armazéns, entre outras opções.

Impressão personalizada pelas nossas aplicações  INNUXTicket e INNUXSports, bilhetes 
apropriados para qualquer tipo de evento, tais como; concertos, eventos lúdicos, eventos 
desportivos, permitindo a colocação de código de barras normais, ou encriptado para um 
controlo de acessos rápido, e�caz e seguro.

O Bloom Master Windows é um software para gestão de um sistema até 10 balcões de 
atendimento. Cada localização necessita de um Master, responsável pela gestão das 
�las de espera locais. Trata-se da base fundamental do sistema Bloom, vital no controlo 
e gestão das �las, permitindo a informação em tempo real, estatísticas e histórico de 
dados. O Master permite ainda detetar, instalar e gerir os componentes adicionais do 
sistema  e pode ser conectado a um ecrã para exibição de conteúdos (inclui o QM-PAD 
para a chamada e gestão de senhas).

Uma opção segura que garante o acesso ao estacionamento, com a mais avançada 
tecnologia anti-choque e cofragem, altamente resistentes ao impacto com força até 
10.500 J .
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Innux Norte (Portugal):
Rua José de Moura Coutinho, 608 
1º Andar, 4745-330 Muro – Trofa (Portugal)
(+351) 229 812 220
geral@innux.com
 

 

Innux Sul (Portugal):
Park Charal, EN 247, Km 64.5 A3
2705-330 Terrugem – Sintra (Portugal)
(+351) 219 618 404
geral@innux.com

Innux Madrid (Espanha):
C/ Prolongación Calle Madrid, 1
28231 Las Rozas – Madrid (Espanha)
(+34) 91 815 37 61
(+34) 91 639 41 02
spain@innux.com

it´s about TIME
www.innux.pt geral@innux.com
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