Módulo de
Reconhecimento
de Firmas e
Autenticações

i
Inclu tria!
e
m
bio

Aquele carimbo vai
virar relíquia e o seu
atendimento vai ficar
mais profissional e
eficiente!

MAIS INFORMAÇÕES?
TELEFONE

0800-111016

Características

e

Cadastramento das firmas em perfis
diferentes de tela



Diminuição do tempo de implantação: a
tela reduzida permite digitar rapidamente
todas as suas fichas.

Pesquisa das fichas por nome, parte do
nome, CPF, RG e número da ficha



Diminuição no tempo de atendimento ao
público.

Emissão de carimbo através etiquetas
DeMaria com recursos de segurança ou
impressoras específicas



Aumento da segurança pois a etiqueta
possui recursos especiais e as impressoras
específicas imprimem o carimbo
diretamente no documento do cliente.

Digitalização de fichas através de scanners
e coleta de foto através de webcam



Diminuição no tempo de atendimento ao
público, visto que não será mais necessário
ter a ficha em mãos para se conferir a
assinatura.

Verificação biométrica por impressão
digital



Aumento da segurança do sistema,
inibindo falsários e dando certeza ao
atendente que o reconhecimento por
autenticidade será feito para a pessoa que
se identifica.

Registro de históricos com os serviços
prestados de reconhecimento de firmas e
autenticações



Aumento da segurança, já que será
possível rastrear todos atos praticados.
Este registro também permite análises
financeiras por parte do titular da
serventia.

Várias modalidades de reconhecimento e
autenticação



Versatilidade no atendimento às
necessidades do cliente

Impressão de listas de firmas por intervalo
de letras (ordem alfabética), intervalo de
numeração (ordem numérica) ou ambas.



Aumento da segurança do sistema,
permitindo consulta fácil no caso de
inoperância dos computadores.

Fácil gerenciamento de clientes VIPs,
permitindo dar atendimento especial a
empresas com grande volume de
requisições de serviço



Atendimento personalizado e especial para
grandes clientes, pois registra os
reconhecimentos efetuados para empresas
cadastradas.

Integração com módulo de Controle de
Selagem desenvolvido pela DeMaria para
gerenciamento do estoque de selos



Aumento da segurança, pois efetua a baixa
automática do selo, podendo, inclusive,
mencioná-lo na etiqueta para evitar
fraudes. Diminui seu esforço pois o auxilia
no manuseio do estoque de selos.

WHATSAPP VENDAS

12-991-366-133
WEBSITE

www.demaria.com.br

30 ANOS
SOLUÇÕES PARA SERVENTIAS
REGISTRO CIVIL E NOTAS

Vantagens

