
CONTROLE DE  
ESTACIONAMENTO 

Apresentação do Sistema 



Objetivo 
CONTROLE DE ESTACIONAMENTO 

 

Controlar o acesso a estacionamentos, 
bem como disponibilizar relatórios que 
apuram acessos por pessoas ou 
veículos. 



Cadastro de Pessoas 
CONTROLE DE ESTACIONAMENTO 

Cadastro de Pessoas com Foto:  permite cadastrar pessoas, prestadores de 
serviço, e outros presentes no estacionamento.  

Registra informações cadastrais completas, foto do documento, captura da foto 

direto através de Web Cam.  



Cadastro de Veículos  
CONTROLE DE ESTACIONAMENTO 

Permite cadastrar os veículos que estão no Estacionamento, bem como captura 
da imagem do mesmo direto da web cam. 



Estacionamento x Frente de Caixa 
CONTROLE DE ESTACIONAMENTO 

O sistema é baseado em duas partes. 

Na primeira parte cadastramos as Pessoas em seus devidos 
Horários preenchendo com as informações solicitadas.  

A outra parte do sistema é a Frente de Caixa. Nela são feitas as 
Entradas e Saídas, e são impressos os tickets a serem 
entregues ao portador do veículo. O ticket deve ser 
apresentado na saída para que se tenha o controle da saída. 



Horários  
CONTROLE DE ESTACIONAMENTO 

Acessando o menu Cadastro > Horário é possível inserir o horário de 
funcionamento, os dias da semana e o valor cobrado. 

Para cadastrar um horário, devemos clicar no botão Novo, Incluir, selecionar o 
modo de funcionamento. 

   Obs: Preço Variável é configurado no menu Cadastro > Preço Variável. 

   Preço Variável – Este valor é usado com faixas. O funcionamento do mesmo é da 
seguinte forma:Primeira hora é equivalente à R$ 2,00 e a partir da primeira hora o valor 
será R$ 4,00.Este é configurado pelo menu Cadastro > Preço Variável. 



Relatórios  
CONTROLE DE ESTACIONAMENTO 

Os relatórios são gerados através do menu Relatórios >  

É possível gerar um relatório de Acesso Pessoal, ou seja, os acessos feitos 
por Pessoa. 

Neste relatório também é possível gerar o relatório de Presença, ou seja, das 
pessoas com seus respectivos veículos no Estacionamento.  

O menu Relatórios > Acesso Diário. 

 



Demais relatórios  
CONTROLE DE ESTACIONAMENTO 

ACESSO PESSOAL 

 

 

 

Nesta tela podemos Consultar, Incluir, Alterar e Excluir marcações.  

Pode ser usado o atalho do teclado para acesso mais veloz a este.  

Nesta tela as exibições dos acessos ao Estacionamento são exibidas pela Pessoa. Se uma Pessoa usou 
o Estacionamento para 3 veículos, serão exibidos todos acessos das Pessoas com os seus respectivos 
veículos.  



Especificações Técnicas 
ACESSO SECULLUM REFEITÓRIO 

Sistema Operacional: compatível com Windows 95/NT ou superior 

Banco de Dados: versão padrão oferecida em Access ( não é 
necessário o cliente adquirir o Microsoft Access).  

Computador requerido: qualquer computador que rode Windows 
95/NT ou superior 

Computador sugerido: processador acima de 800 Mhz, memória 
de 256 Mb, Winchester com no mínimo 80 Mb disponível 


