
O InnuxTracking é a plataforma ideal para o monitoramento do 
tempo dos serviços que os seus colaboradores efectuam nos seus 
clientes. Altamente parametrizável, o InnuxTracking permite a 
implementação em qualquer processo organizacional, 
adaptando-se às necessidades da cada empresa. Deste modo, a 
ferramenta é aplicável em diversas áreas e serviços, garantindo 
um aumento na produtividade e um controlo mais eficaz dos 
seus processos. Conheça a solução de controlo de serviços 
InnuxTracking!
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Introdução

Características

O InnuxTracking é a solução ideal para as empresas monitorizarem o tempo 

de serviço efectuado pelos seus colaboradores nos clientes.

Durante uma visita ao cliente, o colaborador é munido de um leitor portátil 

que deverá passar em cada ponto de controlo para guardar a localização, data 

e hora do serviço. Estes pontos estão disponíveis na forma de pastilhas de 

contacto, utilizado o terminal NuxTour, ou pastilhas RFID, para o terminal 

NuxMobile. A informação é instantaneamente transmitida para um 

computador para posterior processamento e análise.

A flexibilidade desta aplicação permite ainda a partilha de dados através de 

uma rede local. O colaborador transporta consigo um leitor portátil que, no 

momento de execução do serviço o aproxima do ponto de controlo para 

guardar a localização, data e hora de entrada do serviço. No final, repete o 

mesmo procedimento. 

O InnuxTracking pode ser instalado num PC apenas a partir do qual todos os 

componentes do sistema de controlo de serviços são utilizados. Caso necessite 

de mais flexibilidade e queira partilhar os seus dados com outros na sua 

empresa então é possível configurar o InnuxTracking para que este funcione 

através de uma rede local. Com este software pode ser utilizado o terminal 

NuxTour que utiliza a tecnologia de memórias de contacto e também o 

terminal NuxMobile que utiliza a tecnologia RFID.

lGestão de utilizadores e perfis
lGestão de departamentos e funcionários
lGestão de terminais e clientes
lRecolha de marcações
lConsulta de tempos de presença
lConsulta de marcações
lRelatórios em Crystal Report
lBase de Dados - Microsoft SQL Server 2005/2008
lLinguagem do software - C# Microsoft .NET Framework
lMulti-empresa, Multi-posto e Multi-utilizador
lAssistência remota

Configuração física da solução
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O NuxTour é um terminal portátil de recolha de dados 
baseado na tecnologia de memórias de contacto. 
Cada vez que uma pastilha é lida pelo terminal este cria um 
registo na sua base de dados interna altamente fiável que 
inclui o ID da pastilha lida e a data e hora da leitura. Estes 
registos são depois transferidos para uma base de recolha 
de fácil utilização, basta encaixar o terminal num orifício da 
base e a recolha é automaticamente efectuada.
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O NuxMobile é um terminal portátil de recolha de dados 
baseado na tecnologia de leitura RFID.
Utiliza um display LCD de alta resolução que mostra 
informação tal como a hora, o número do cartão lido ou o 
nome do ponto de controlo, descrição de um incidente 
registado, nome de funcionário, etc.
Os registos são transferidos directamente para um 
computador através de um simples cabo USB, sem 
necessitar de qualquer fonte de alimentação.
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O NuxMobile GSM é um terminal portátil de recolha de dados 
com comunicação GSM e leitor de tags RFID. 
A grande vantagem deste terminal sobre todos os outros é 
que cada leitura é imediatamente transmitida para a base 
através de uma mensagem SMS. 
Dispõe de um display LCD

 que indica nomes de funcionários e pontos de 
controlos.
Design ergonómico, resistente a choques e a quedas.

 de alta definição com 128 x 64 
pixels
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Termo de Responsabilidade

Rua José de Moura Coutinho, 608 1º Andar
4745-330 Trofa, Portugal
T.: +351 229 812 220     F.: +351 229 867 265
E.: innux@innux.com  W.: www.innux.com

Este documento é fornecido unicamente para efeitos 
informativos. A informação aqui contida, que a Innux acredita 
ser precisa à data da sua publicação, está sujeita a alteração sem 
aviso prévio, dada a evolução constante do produto. A Innux não 
se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissão neste 
documento, nem estará sujeita a qualquer obrigação baseada 
na informação que contém, como resultado da sua publicação e 
disponibilização.

Todas as fotografias e imagens contidas neste documento estão 
sujeitas a direito de autor e não podem ser copiadas nem 
reproduzidas. 

Innux é uma marca registada de Innux Technologies, Lda. 

Todas as outras marcas mencionadas são propriedade dos seus 
respectivos donos. 
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