
A gestão de bilhética em eventos exige um aplicativo que 
alie a máxima rapidez a um manuseamento intuitivo 
para os seus utilizadores, por forma a garantir o controlo 
de acessos ao recinto.
A Innux disponibiliza uma solução de bilhética que facilita 
a gestão de bilhetes de qualquer organização, ao mesmo 
tempo que analisa os resultados das vendas de bilhetes. A 
sua integração directa com diversos equipamentos e a 
facilidade de utilização das POS torna esta solução 
ergonomicamente mais eficaz e segura. Conheça as 
vantagens na implementação do InnuxTicket na sua 
organização!

TicketInnux

Software para
Gestão de Bilhética



TicketInnux

Venda automática

Introdução

Para o controlo de acesso físico às instalações poderão ser utilizados os 
terminal NuxPro, na sua versão online, a placa NuxIO ou ligação por porta 
série. Qualquer destes dispositivos pode ser utilizado para controlar 
torniquetes ou barreiras, permitindo a ligação do leitor de código de barras 
para validação de bilhetes e cartões de acesso.

O Innux Ticket faz toda a gestão necessária para a emissão de bilhetes e 
controlo de admissão para organizações de pequena e média dimensão. As 
suas vantagens residem na variedade de configurações possíveis de bilhética, a 
facilidade de utilização das POS e a integração directa com equipamentos tais 
como torniquetes, barreiras e impressoras de bilhetes ou cartões.

Para além da gestão de bilhética, o InnuxTicket permite efectuar toda a gestão 
de bilhetes da organização, optimizar os resultados através da venda de 
merchandising e analisar estatisticamente as vendas de bilhetes ou e a 
audiência real de cada evento.

Aplicações
l

l

l

l

l

Feiras e exposições - emissão de acreditações para expositores, convites, e 
bilhetes para o público em geral

Piscinas, ginásios, museus e eventos lúdicos - emissão de bilhetes para o 
público e cartões de acesso para colaboradores e auxiliares

Parques temáticos, biológicos, zoológicos, aquáticos e de diversão - emissão 
de títulos de entrada

Estádios de futebol - emissão de bilhetes para público, clientes e sócios,  
pagamento de quotas venda de lugares

Salas de espectáculos (cinemas, teatros) - emissão de bilhetes

O InnuxTicket faz a emissão de bilhetes em máquinas de 
venda automática. Estas máquinas estão directamente 
ligadas à base de dados e os bilhetes por elas emitidos 
podem ser imediatamente validados pelo controlo de 
acessos.

Os pontos de venda, ou POS, são ecrans de fácil utilização onde os operadores 
fazem a emissão dos bilhetes, após a sua autenticação. Através de um conjunto 
de funcionalidades simples e intuitivas, os operadores seleccionam eventos e 
tarifas previamente definidas e emitem os bilhetes para as impressoras. 

Nos pontos de venda podem ser efectuados pagamentos de quotas, compra de 
lugares, e outros suplementos definidos no back office.

Não existe limite para o número de pontos de venda a trabalhar em 
simultâneo com o InnuxTicket; estes podem estar geograficamente distantes 
entre si, basta uma ligação de rede entre eles e a base de dados do InnuxTicket.

Pontos de venda

Back Office

O back office do InnuxTicket concentra a estrutura de dados necessária à 
emissão de bilhetes. Nele poderá criar os utilizadores internos da aplicação e 
os seus acessos, os pontos de venda e respectivas impressoras, desenhar 
graficamente as áreas para as quais os bilhetes serão vendidos, criar tarifas, 
lotações e definir os lugares marcados. Poderá ainda definir eventos, cada um 
com a sua descrição, lotação, tarifas e data/hora de realização.

Também no back office poderá fazer a gestão de clientes e associados, 
capturando as suas fotografias directamente a partir da aplicação, desenhar os 
seus cartões e imprimi-los numa impressora de cartões.  

Os bilhetes podem ser costumizados ao seu gosto através de um editor 
incorporado na aplicação. O InnuxTicket é compativel com qualquer 
impressora de talões com driver para Windows.

Controlo físico
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Infografia explicativa

Sede - A Direcção define tarifários, horários e zonas de acesso. Criam-se 
eventos específicos definindo a sua data, hora, duração e lotação. Ao 
inscrever os sócios, a sua fotografia é capturada imediatamente pelo 
software e emitido o seu cartão numa impressora de cartões. Pagam-se 
quotas e  imprimem-se as respectivas vinhetas. 

Loja - Lembranças, merchandising e
directamente ao público, através do módulo POS do InnuxTicket. 

 bens alimentares são vendidos 

Parque - A barreira controla as entradas e saídas de veículos de sócios e 
pessoal autorizado, garantindo o acesso somente em horários ou durante 
eventos predefinidos.

Recinto - O controlo de acessos a pessoas ao recinto ou edifício é efectuado 
de forma automática pelos torniquetes e mediante a leitura do bilhete ou 
cartão de associado.

Bilheteiras - O público em geral e associados adquirem títulos de 
admissão. O InnuxTicket verifica o estado de pagamento de quotas de 
sócios e permite a sua actualização no momento.

Camarotes - O InnuxTicket faz a gestão de venda de camarotes e lugares 
cativos durante períodos de tempo, emitindo cartões que garantam o 
acesso aos mesmos durante os horários adquiridos.
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Este software foi desenvolvido com base em três módulos opcionais: o módulo 
de bilhetes, o módulo de quotas e o módulo de lugares.

O módulo de Bilhetes faz a emissão de vários tipos de bilhetes, desde uma 
simples entrada até um bilhete associado a um evento, com datas e horas de 
entrada específicas. Este módulo cria sistemas de tarifas fora do conceito 
“Bilhete” para outro tipo de vendas, centralizando assim toda a facturação do 
seu negócio.

O módulo de Quotas efectua a gestão completa dos sócios incluíndo o seu 
registo, o pagamento de quotas e a manutenção da conta corrente. Garante 
ainda a validação instantânea da quota de cada sócio durante a emissão de 
bilhetes. 

O módulo de Lugares permite a venda de lugares para clientes e sócios durante 
períodos alargados de tempo. Esta venda pode ficar associada ao cartão do 
cliente ou do sócio, validando posteriormente o seu de acesso às instalações.

Terminais
Zonas de acesso
Perfis de acesso
Empresas
Departamentos
Autorizados
Clientes
Quotas
Categorias de Sócio
Sócios
Horários
Pontos de Venda
Taxas IVA
Tipos de Título
Tipos de Pagamento
Tipos de Lugar
Tipos de Evento
Lotações
Eventos
Tarifas
Emissão de Títulos
Pagamento de Quotas
Recebimento de Quotas
Venda de Lugares
Facturação
Tempos de Presença
Marcações de Acesso
Marcações de Títulos
Marcações de Clientes
Marcações de Sócios
Marcações Irregulares
Presenças
Contabilidade
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Configuração modular

Outras funcionalidades
l

l

l

l

l
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Gestão de terminais, zonas de acesso e perfis de acesso
Gestão de utentes autorizados, clientes e sócios
Gestão de horários de acesso
Gestão de tipos, tarifas e pontos de venda de bilhetes
Gestão de categorias de sócios, quotas,  eventos e lotações
POS para venda e emissão de bilhetes
POS para pagamento de quotas
POS para venda de lugares
Impressão de cartões para utentes autorizados, clientes e sócios
Emissão de facturas/recibos
Consulta de tempos de presença de utentes, clientes e sócios
Controlo de acessos com torniquetes ou barreiras
Multi-empresa
Multi-posto
Multi-utilizador

Leitor
RFID

NuxIO

Access Point

Leitor de 
Código

de Barras

NuxIO

Router WiFi

NuxPRO

Switch

Kiosk para Venda 
de Bilhetes

Camera

Gestão de
Sócios

Configuração física da solução

Impressora de
Cartões

Base Dados do
InnuxTicket

Bilheteira

Impressora de
Títulos/Vinhetas

LAN\WAN
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Bilhetes Quotas Lugares


