
 

 

 

 

 

 

Sistema Centralizado de Gerenciamento de Acesso de Pessoas G-Locks 
OVAL-MMS 

Gerencie e Controle o Acesso em Hotéis, Pousadas, 
Residências, Comércios, Corporações. Escolas e Hospitais, 

usando um Programa no PC e Aplicativos Móveis. 
 

SEM UM VOLUME ENORME DE CHAVES, SEU TELEFONE É UMA CHAVE 
 

  

SOBRE 
 

MMS significa Solução de Gestão Multifamiliar que a G-Locks & ImGATE Inc. desenvolveram para o controle de 
acesso centralizado em propriedades multifamiliares.  
O sistema de gestão MMS foi construído com pacote de software e hardware, projetados, para que possa ser 
facilmente entendido, manuseado e gerenciado pelos gestores de diferentes propriedades, além disso, o 
sistema fornecerá aos inquilinos e hóspedes um ambiente muito mais seguro para sua moradia ou hospedagem. 
 

BENEFÍCIOS 
 

ECONOMIA DE CUSTOS E NÍVEIS DE SEGURANÇA DIFERENCIADOS 
 

O Sistema MMS pode ajudar significativamente a reduzir o número de funcionários para gerenciar o controle 
de acesso e a segurança.  
Uma vez que o MMS é instalado, você pode desfrutar dos benefícios do software e do aplicativo MMS, fáceis 
de usar e gratuitamente.  
Todas as atualizações de software MMS também são completamente gratuitas, mas não significa que não haja 
nenhum custo. Não há custo para adicionar software MMS a vários milhares de PCs, uma vez que os usuários 
podem usar com um determinado ID e Senha. Isso permite que o sistema seja controlado por inúmeros 
administradores em diferentes níveis de segurança, diretamente de suas próprias estações de trabalho, sem 
custo adicional. 
 

Solução  
Multifamiliar 



 

O SISTEMA MMS É PERFEITO PARA TODOS OS TIPOS E TAMANHOS DE NEGÓCIO QUE REQUEREM 
SOFTWARE DE ALTA SEGURANÇA 
 

O sistema pode controlar propriedades com centenas de portas e acomodar um número ilimitado de usuários. 
Isso torna o sistema MMS ideal para lugares como casas de férias em grande escala, casas de aluguel, 
propriedades corporativas do Airbnb, hotéis, pousadas, hospitais, departamentos de polícia, escolas, prisões e 
todos os edifícios comerciais onde poder controlar e monitorar o acesso é primordial.  
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO  

 
O usuário do Sistema MMS deve se cadastrar e identificar-se pelo seu próprio número de telefone e uma senha 
para começar.  

 
CONFIGURAÇÃO DE PROPRIEDADE  

 
O administrador do Sistema MMS pode incluir um número ilimitado de propriedades para que sejam 
gerenciadas à distância, independentemente de onde elas estejam ao redor do mundo, a única coisa que o 
administrador deve fazer é escolher, inserir e executar por um clique.  

 
SENHAS E CHAVES VIRTUAIS TEMPORÁRIAS (CHECK-IN E CHECKOUT) NO SMARTPHONE   

 
O administrador pode enviar, via SMS, dois tipos de senhas de acesso temporárias; senha de acesso com período 
predefinido (check-in e checkout) e senha de único acesso, bem como chaves virtuais para inquilinos e 
hóspedes, remotamente, via smartphone. Uma das maiores características do sistema é a facilidade da exclusão 
de chaves virtuais pré-atribuídas, através do programa MMS no PC ou mesmo no MMS Mobile Staff App. Esse 
processo leva alguns segundos.   

 
RELATÓRIOS DE EVENTOS  

 
O sistema MMS oferece relatórios de eventos em tempo real, para que os acessos possam ser monitorados, 
como eles vão ocorrendo em tempo real. Uma vez que uma porta é acessada, os administradores recebem 
imediatamente uma notificação do evento, na tela do seu PC. Os administradores também têm controle total 
sobre o acesso do usuário. Privilégios de acesso podem ser adaptados a grupos ou indivíduos em diferentes 
horários do dia ou da noite. 

 
STATUS DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA DA PROPRIEDADE  

 
O administrador pode certificar-se, através do sistema MMS, se o quarto ou toda a casa foi limpa ou não.  

 
MONITORAMENTO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA  

 
A duração da bateria para cada fechadura pode ser monitorada no programa, bem como no Aplicativo mobile 
Staff, o administrador pode garantir quando as baterias devem ser substituídas. As informações de duração da 
bateria são constantemente atualizadas imediatamente quando os inquilinos e a equipe controlam as portas 
por chaves virtuais, todas essas informações são armazenadas no servidor de nuvem. 



 

COMO CONFIGURAR O SISTEMA MMS 
 

 
 
 

 
 

MAIS INFORMAÇÕES COM NOSSA EQUIPE EXCLUSIVA 
Website: http://www.g-locks.com.br 

Email: ovalmms@g-locks.com.br  

Tel: +55 11 2386-7303 / 11 2339-4633 

 

 

Configurar a propriedade, o prédio, quartos, casas etc.                       

Gerenciar os acessos 

- Emissão de Cartões/Tags 

- Emissão e Envio de Senhas, via mensagem de texto 

- Emissão e Envio de Chaves Virtuais no Smartphone            
Gerenciar a Equipe (Staff) e Relatórios de Registros 

 

Instalação das fechaduras 

Informações das áreas comuns                                          

Emissão de Chaves Virtuais 

Relatórios 

APP – CHAVE DO HÓSPEDE 

 
  

http://www.g-locks.com.br/

