PORTAL WEB e MOBILE
Consulta online de dados e movimentos da conta corrente, registos de entrada e
saída, ementa da cantina, horários, notas e faltas. Permite efetuar marcação de
refeições, pedir documentos e receber mensagens. Aplicação móvel permite
consultar informação do utilizador e efetuar operações no sistema. Compatível
com todos os sistemas operativos (iOS, Android,…).

NOTIFICAÇÕES
Envio de mensagens via SMS ou e-mail personalizadas, para um utilizador ou
situação particular, ou então, automáticas, como notificações de atraso ou de
não comparência para o almoço.

MULTIBANCO
Carregamento a partir da rede multibanco usando apenas o número de Entidade/Referência disponibilizado aquando da adesão ao serviço, ou ainda, a partir
do seu homebanking (banco on-line);

MB WAY (NOVIDADE)
Com o MB WAY pode associar os seus cartões bancários ao seu número de
telemóvel e assim fazer compras ou transferências imediatas de forma simples,
cómoda e rápida através do seu smartphone ou tablet. Não necessita de dados

Unicard Sige é um sistema integrado de gestão de escolas, concebido para
apoiar nas rotinas das comunidades educativas, promovendo o conforto, o bem-estar e a segurança de bens e pessoas. A agilização dos processos e o fácil
acesso a informações de valor promovem o aumento de eficiência dos serviços
permitindo uma otimização de recursos e rapidez de resposta.

bancários, basta utilizar o seu número de telemóvel para fazer compras e
transferências imediatas, com PIN e limite de montante diário. Sem custos de
adesão.

Unicard Sige é uma solução baseada em tecnologias web que associa identificação multimodal dos utilizadores (cartão, pulseira e/ou botão RFID) para gerir os
acessos ao recinto escolar e a áreas específicas, e facilitar os micropagamentos
dentro da escola.
Unicard Sige é um sistema certificado pela AT, com o número 963 e encontra-se
devidamente preparado para criar ficheiros SAF-T(PT).

Microio - Serviços de Electrónica, Lda |

www.microio.pt | microio@microio.pt

Sistema base

Funcionalidades adicionais
IMPRESSÃO E CÓPIA
Utilização do saldo da conta
do utilizador para efetuar
impressões e cópias.

MÁQUINAS DE VENDING
Aquisição de produtos utilizando
o saldo da conta do utilizador.
Análise de consumos gestão
de stock.

VENDAS
Vendas, carregamentos de saldo,
encomendas, gestão de stocks e
de fornecedores.

ACESSOS
Gestão de acessos à escola e
dentro desta, com base no
horário escolar. Registo de
visitantes.

QUIOSQUE
Carregamentos de saldo (notas,
moedas e cartão multibanco).
Compra de produtos, agendamentos
e consulta de informações.

ESTATÍSTICAS
Gestão central. Dashboard intuitivo e
altamente informativo. Fácil customização. Extração de relatórios e ficheiro
SAF-T(PT). Alertas via SMS/E-mail.

REFEIÇÕES
Agendamento e cancelamento de
refeições com possibilidade de
efetuar uma venda na hora.
Controlo efetivo dos consumos.

TORNIQUETES
Barreira física para controlar os
acessos de pessoas a locais
interditos ou de acesso
condicionado.
ASSIDUIDADE
Através de verificação biométrica
ou cartão RFID, faz a validação
dos horários escolares e deteta
situações de absentismo.
ALARMES LUMINOSOS
Alarmes luminosos para
substituição ou complemento aos
toques de campainha.

CHAMADA ACOMPANHADA
Chamada de um educando, em
sala ou em painel, com indicação
do adulto que aguarda o aluno e
qual o local de saída correto.

VENDING

VENDAS

Novidade

REFEIÇÕES

GESTOR DE ESPAÇOS
Gestão do agendamento e
pagamento de determinados
espaços dentro da instituição.

VENDAS

IMPRESSÃO/CÓPIA

ALARMES LUMINOSOS
ACESSOS

CACIFOS INTELIGENTES
Gestão de cacifos que utilizam
meios de identificação
inteligentes.

CACIFOS

TRANSPORTES
Gestão do pagamento de
passes de autocarro e permissões de utilização associadas
aos horários dos alunos.

QUIOSQUE

FATURAÇÃO
Faturação automática de
mensalidades e atividades extra.

TRANSPORTES
ASSIDUIDADE
ACESSOS

ACESSOS

VERSÃO AGRUPAMENTOS
Gestão integrada da sede e
escolas agrupadas utilizando um
único cartão e um único saldo.

Novidade

