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Tr4cem,
Mitjançant la lectura d’un codi QR registrem les
dades bàsiques.
Es pot instal.lar en qualsevol espai privat o públic
(bars, restaurants, instal.lacions esportives,
teatres, concerts, escoles, biblioteques, centres
cívics, oci…)

http://tr4cem.com/

Modern

Fàcil

Segur

Sense
APP

Ràpid

La seva tecnologia fa una eina ràpida, fàcil i segura p er r e g i s tr a r persones en
espais públics o privats.
Compleix amb la legalitat actual de protecció de dades.
De conformitat amb el disposat per la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanteix
els drets digitals, així com la resta de normativa aplicable en matèria de privacitat i confidencialitat.

Aquest portal te les següents característiques:

El sistema està basat en un portal
web.
“El responsable” podrà gestionar
les instal·lacions a les que vulgui
tenir un control d’accés.

Alta/modificació/baixa de:
- Instal.lacions/espais
- Portes d’accés
- Usuaris

Accés manual sense dispositiu mòbil

Generació d’informes i estadístiques

Un cop creada la
instal·lació, “el
responsable” ha de:
C onfigurar les portes d ’ac c és:
1. Permet control Aforament
2. Registre sortida, si es cau
3. Camps adicionals personalitzats
4. Pre-reserva, si es cau
Imprimir el codi QR generat i posar - lo en cada

“ac c és point ” d'una manera visible

Pas a pas

Escanejar
Escaneja el codi QR que trobaràs a
l'entrada de l'establiment públic

Emplenar
C ontesta l'enquesta i rep un tiquet

Tiquet
Vàlida el tiquet a l'entrada de
l'establiment

Pas a pas
Els usuaris que vulguin accedir al recinte hauran de:

Llegir el c odi QR
amb el seu

Si és la primera
vegada que

smartphone .

accedeix ,

M arc ar que no
ha tingut
símptomes de la

demanarà

C ovid 19 en els

identificació.

últims 14 dies .

Pot afegir

Generar el tic ket

ac ompanyats

d ’entrada (en la
pantalla
smartphone )

Pas a pas
PRE-RESERVA

A la pàgina web

Si és la primera

M arc ar que no

C onfirma la

de l’espai

vegada que

ha tingut

reserva al

trobaràs un link.

accedeixes,

símptomes de la

correu.

demanarà

C ovid19 en els

identificació.

últims 14 dies.

Preguntes Freqüents
Haig de tenir la ubicació del
telèfon mòbil activada ?

Què passa si hi ha persones que volen accedir i no porten el
telèfon mòbil ?

No, el sistema de TR4CEM no
necessita la ubicació del teu
dispositiu mòbil.

En aquest cas tens dues opcions: Pots accedir com a acompanyant d’una altra
persona o bé pots accedir mitjançant un registre manual per ordinador amb el
responsable de la instal·lació.

Què inclou el preu ?
El servei de traçabilitat d’accessos de persones a múltiples
instal·lacions i QR’s en funció de l’opció i la durada
contractada.

Puc contractar el servei únicament per un
esdeveniment puntual ?
Sí, TR4CEM posa a la vostra disposició un servei de lloguer
de QR per actes o per un temps limitat.


* És una solució innovadora que sense necessitat de descarregar cap app, ajuda a
la recollida de dades.
* Permet:
- importar dades d’altres plataformes
- la reserva i validació en el moment d’entrada al recinte
- identificació amb reserva o sense reserva
- llistat i exportació de dades per totes les dades (quan sigui necessari)
* Anonimitza les dades passat 30 dies
* Permet estadístiques
* Multiidioma
info@ tr4cem.com
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Estem a la vostre disponibilitat
GRÀCIES PER CONFIAR EN NOSALTRES!

TR4CEM 2020, S.L.
info@ tr4cem.com
621 249 415

