Secullum Academia.Net
Ficha Técnica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Sistema Operacional: compatível com Windows XP ou superior (otimizado para Windows
Vista/Seven)



Banco de Dados: padrão do sistema em SQL Server Express 2005, podendo no entanto, ser
utilizado com a maioria dos bancos de dados atualmente disponíveis (Oracle, Sybase, Mysql,
Firebird, Postgress).



Programação: Orientada A Objeto



Arquitetura de desenvolvimento: Três camadas



Linguagem de programação: VB.NET e ASP.NET



Versões Disponíveis: Windows



Computador requerido: Processador com 1 Ghz, memória de 512Mb, espaço em disco de no
mínimo 1 Gb, resolução 1024x768 (nesta configuração uso máximo de 3 equipamentos de
controle de acesso)



Computador sugerido: Multi-processador acima de 3 Ghz (multi-core ou vários
processadores), memória de 4 Gb, espaço em disco de, no mínimo 10 Gb, resolução
1024x768



Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.



Visualização dos relatórios: os relatórios podem ser visualizados com zoom, em tela antes
de serem impressos.



Exportação de relatórios: os relatórios podem ser exportados para os formatos: PDF,
Microsoft XPS, Html, MHT Web, Text File, Rich Text File, Word, Excel, CSV, DBF, XML, BMP,
GIF, JPEG, PNG, TIF, Windows Metafile



Permite configurar biometria on line, armazena imagens das digitais em .PNG

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO


Comunicação On Line em modo serviço: permite utilizar a aplicação sem logar-se no
Windows;



Ao reiniciar servidor, a comunicação com os equipamentos volta a funcionar sem a
intervenção do usuário
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MINI ACADEMIA.NET

Compatível com as tecnologias:
- Controle de Acesso: Digitação de senha, Código de Barras, Proximidade, MiFare,
Biometria;
- Circuito Fechado de TV: Câmeras IP, WebCam, ou sistema de Câmeras analógicas ou IP
(revisar compatibilidade com fabricante);



Cadastro de Usuários permite configurar permissões de inclusão/alteração/exclusão de
contas a pagar;



Restrição de Cadastros permite restringir ações de inclusão/alteração/exclusão para cada
tela do sistema;



Cadastro de Alunos, Funcionários e quaisquer tipos de pessoas envolvidas com a academia;



Ficha de Inscrição, permite utilizar arquivos RTF com imagens e textos formatados;



Impressão de Etiquetas para Malas Diretas com layout totalmente configurável;



Controle Serviços oferecidos, um aluno pode utilizar vários serviços;



Geração de Serviços em três modalidades: Automática com agendamento ( para
mensalidades), Na Inscrição ( para matrículas ) ou Manual ( para as demais situações )



Gestão de Contas a Pagar;



Gestão de Contas a Receber com opções para geração de Recibos, Boletos e controles de
Cheques;



Opção para pagamentos múltiplos no contas a receber. Pode-se parcelar um serviço em
vários pagamentos, com opção de cobrança de juros.



Módulo de Consumo integrado aos controles financeiros do sistema, permite controlar a
comercialização de itens na academia, tais como alimentos, camisetas, energéticos, etc...

 Relatórios de Fluxo de Caixa previstos, realizados e gráfico de evolução periódico;
 Relatório de Clientes em Atraso que mostra quantos dias e o total que o cliente está devendo
 Controle de Fichas de Anamnese para acompanhamento dos alunos;
 Cadastro e controle de Turmas com limites de pessoas, permite agrupar pessoas em turmas,
podendo-se também indicar quais equipamentos e horário as pessoas desta turma terão acesso.
 Configurações de avisos sobre vencimentos de mensalidades nos equipamentos de acesso;
 Tela especial simplificada para quitação de mensalidades e pesquisa de informações de
pessoas;
 Permite configurar Mensagens de avisos de vencimento no display dos equipamentos ou no
visualizador de acessos.
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ACADEMIA.NET

 Contempla todas as funcionalidades da Versão Mini Academia.net;
 Comercializável apenas na modalidade de mensalidade;
 Avaliação Física;
 Cadastro e controle de Treinamentos;
 Gráficos de Antropometria;
 Consulta de Fichas de Treinos para Alunos;


Módulo WEB - aluno tem acesso a avaliações e treinos através da WEB [Em desenvolvimento]



Módulo WEB - professor pode acessar via Tablet os treinamentos e avaliações [Em
desenvolvimento]
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