Soluções
Integradas de Bilhetagem

tecnologia
automatização
agilidade
segurança

Soluções para ônibus
Validador DG Smart
• Agilidade no embarque e menos filas na catraca.
• Tecnologia de leitor de cartões sem contato (EMV e NFC).
• Leitor biométrico opcional.

Características técnicas:
• Processador de alto desempenho e alta velocidade.
• Grande capacidade de memória RAM e Flash.
• 4 slots para SAM (ID 000 ISSO 7816).
• Alimentação de 9 a 24 Vcc.
• Interfaces RS 232, RS 485 e USB.

• Câmera para controle de
benefícios e gratuidades.
• Display colorido de 4.3” com
visor touchscreen.
• Comunicação wireless
(Wi•Fi 802.11n e 3G).

Dimensões:
Altura: 230 mm
Largura (acesso ao display): 90 mm
Profundidade: 80 mm

SBE – Sistema de Bilhetagem Eletrônica
Versátil sistema de bilhetagem que atende ao transporte urbano, intermunicipal e rodoviário, proporcionando
benefícios para todos os envolvidos do início ao fim do processo de transporte de passageiros.

Softwares em ambiente web customizáveis de acordo com a necessidade de cada cliente,
oferecendo agilidade e total segurança nas operações.

Soluções para metrô
BLOQUEIOS Slide
Desenvolvido para ambientes com grande
circulação, possui portas de vidro temperado
deslizantes que oferecem segurança e
praticidade aos usuários e mais controle.
Portas de vidro
temperado
deslizantes com
acionamento
motorizado.

Facilidade de
manutenção:
portas laterais
e superior com
chaves.

Bloqueio de alta precisão que opera de
portas abertas. Nele pode ser integrado
o validador DG Smart, que aceita diversas
tecnologias de leitura sem contato, como cartões
Mifare e até mesmo cartões de crédito.

Gabinete em aço
inox escovado.

Interface ao usuário:
display gráﬁco e LEDs
indicativos.

Uma solução que alia
inovação, qualidade e
design a uma linha de
bloqueios para controle de
acesso. Além de robustez,
confiabilidade, conforto e
segurança, o dGate facilita
a utilização dos mais
variados tipos de leitores e
controladores.

Integração com
validador de cartões
smart card.
Integração
com validador
Edmonson.

Pictogramas
com LEDs de
alto brilho.

SCAP – Sistema de
Controle e Arrecadação
de Passageiros
Sistema utilizado em metrôs e trens que gerencia um
conjunto de soluções formado por bloqueios e validadores.
Entre os seus principais diferenciais temos a modularização
(hardware e software), o envio de dados on-line, a
multiplataforma, a integração com sistemas padrões de
mercado, as múltiplas visões de instalação e escalabilidade.

Catraca tipo balcão que utiliza
mecanismo motorizado,
tecnologia e design modernos.
Proporciona passagens de giro
suave e silencioso e possui fácil
integração com diversos tipos
de leitores. Pode ter incorporado
cofre coletor de cartões.

Aplicações
As Soluções Integradas de Bilhetagem da Digicon estão presentes em
diversas cidades, auxiliando e facilitando o fluxo em sistemas de transporte
público de passageiros.

SPTRANS - Sistema do Bilhete Único
Maior sistema da América Latina

Metrô Rio - Sistema de Bilhetagem
Eletrônica no Metrô-Rio

Campo Grande - 650 ônibus
com Validador DG Smart

Metrô SP
Linha 4 e linha 15

Consórcio Grande Recife
Cootrape - Jaboatão do Guararapes/PE

Consórcio RioPretrans - São José
do Rio Preto

Cooperlotação - Sistema de Bilhetagem
Eletrônica da cidade de São Vicente

Camaragibe/PE

Sempre em
movimento

Assistência
Técnica

A excelência tecnológica e a verticalidade dos

A Digicon oferece serviços de assistência técnica

processos produtivos fazem com que a Digicon

com cobertura nacional, garantindo o pleno

desenvolva soluções para o trânsito, transporte

e contínuo funcionamento de suas soluções

público, estacionamento, controle de acesso e

presentes nos mais diversificados mercados.

de ponto e componentes aeroespaciais. Inovar
com qualidade, resolver desafios complexos e
conquistar a confiança das pessoas. Isso move o
mundo. Isso move o nosso mundo.

+55 51 3489-8831
mobilidade@digicon.com.br
/digicontecnologia

www.digicon.com.br
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