
Software para Credenciamento e Controle de Acesso para Eventos

LdsCrede
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• Gestão do credenciamento;

• Gestão do controle de acesso;

• Relatórios gerenciais;

• Impressão de credenciais;

• Monitoramento em tempo real;

• Funcionalidades em forma de módulos;

• Plataforma WEB;

Características Gerais



controle de acesso
credenciamento 
local ou remoto

relatórios e 
monitoramento

Processo completo

Servidor Web 
ldsCrede



pré-checkin

Exemplo de processo

Etapa onde se verifica 
se a pessoa está na 
lista de convidados.

Caso não estiver é 
encaminhada para 

uma pessoa 
responsável por 

resolver pendências de 
lista de convidados.

checkin

Etapa onde o cadastro 
do convidado é 

confirmado e definido 
as regras de acesso ao 

evento.

Aqui também pode-se 
capturar foto e 
biometria do 
convidado.

impressão

Nesta etapa a 
credencial é 

impressa.

kit promocional

Etapa para entrega da 
credencial e kits 

promocionais, tais 
como, camisetas, 

brindes, etc.

acesso 

Etapa final onde o 
convidado terá acesso 
ao evento através de 
biometria, pulseira, 

credencial ou ingresso.
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Credenciamento

• Níveis de acesso ao sistema através de senha

• Cadastro com campos personalizáveis;

• Cadastro de foto;

• Importação de cadastro (mailing) separado por lista de promotor;

• Possibilidade de pré-checkin para confirmação de cadastro;

• Controle de convidados e acompanhantes;

• Auditoria das operações efetuadas no sistema por usuário;

• Pré credenciamento pela Internet (Hot-Site);



Tela de busca e cadastro
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Controle de acesso

• Comunicação em rede TCP-IP e Wireless;

• Permite bloqueio com catraca;

• Exibição de fotos em monitores;

• Controle de dupla entrada;

• Permite uso de diversas tecnologias de identificação:

Biometria Código de barras ou Rfid



Tela do Terminal de Acesso
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Toten

• Comunicação em rede TCP-IP e Wireless;

• Auto credenciamento;

• Impressão de etiqueta;

• Tela Touch Screen.



Tela do Toten
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Hot-Site

• Site Web para interação com os convidados;

• Confirmação de convite ou ingresso;

• Cadastro de nome, email, etc;

• Contador regressivo para o dia do evento;

• Integração com o site do evento;

• Possibilidade de uso de PC ou Smartphone.
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Ainda mais...

• Recepção e checkin via tablet;

• Controle de entrega de kits promocionais;

• Sorteio de convidado;

• Painel de chamada para atendimento
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Relatórios

• Totais de credenciais e acessos;

• Gerencial de credenciamento por data;

• Acessos individuais por data e hora;

• Gráficos;

• Aviso em tempo real quanto a contagem chegar no valor 
delimitado, exemplo total de pessoas que comporta o 
evento;

• Visualização dos relatórios pelo smartphone.
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Eventos realizados

Carnaval - Camarote Boa

Carnaval – Revista Vogue
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Eventos realizados

GP Brasil Fórmula 1
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Eventos realizados
Workshop - Intacta

Simpósio - SiaParto
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www.liondas.com.br

Acesse nosso site e encontre mais informações !

vendas@liondas.com.br


