
Sistema de Gestão e Automação
MITSUCA



Componentes

SISTEMA DE 

GESTÃO DE 

CONDOMÍNIOS

SISTEMA DE 

AUTOMAÇÃO

SISTEMA DE 

IMAGENS

SISTEMA DE 

ALARMES



Gestão de Condomínios

Uma plataforma completa para facilitar a comunicação 

entre os condôminos, portaria e administração

Conta com plataforma Web e aplicativo mobile para 

moradores, porteiros e administradores



Sistema de Gestão Mitsuca

Cadastro de moradores e 
prestadores de serviço 

recorrentes por unidade

Cadastro de prestadores 
de serviço pontuais do 

condomínio e condôminos

Cadastro de pets 
e veículos

Cadastro de encomendas Cadastro de funcionários do 
condomínio



Sistema de Gestão Mitsuca

GERENCIAMENTO DE 

VISITAS

registro com documento e 

imagen pré-cadatrados pelo

morador

GERENCIAMENTO DE 

ENCOMENDAS

GERENCIAMENTO DE 

PRESTADORES 

TERCEIRIZADOS



Sistema de Gestão Mitsuca

COMUNICADOS ARMAZENAMENTO DE 

DOCUMENTOS EM NUVEM

MARKETPLACE

RESERVA DA ÁREA DE 

LAZER DO CONDOMÍNIO

REGISTRO DE 

OCORRÊNCIAS
ENQUETES
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MENSAGENS DE TEXTO PARA OS USUÁRIOS

criação de grupos, chat, push com alertas no celular.

INTERFONE POR APLICATIVO

chamada entre portaria e condômino, chamada 
entre moradores.

Sistema de Gestão Mitsuca



Sistema de Gestão Mitsuca
PAINEL ADMINISTRATIVO EM CLOUD acessado de qualquer local sem a 
necessidade de instalação de softwares

APLICATIVO PARA ANDROID E iSO para funcionários e condôminos

MÚLTIPLOS  CONDOMÍNIOS com perfil único para administradores e moradores
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Sistema de Gestão Mitsuca

IMAGEM

visualização de câmeras comunitárias, do 

condomínio e privadas.

ABERTURA REMOTA 

de portões e portas.
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Automated Door System

UMA SOLUÇÃO PENSADA NA 

COMODIDADE E NA AUTOMATICIDADE 

DA ABERTURA DE PORTA

SEM CONTATO FÍSICO

ENTRE CONDÔMINOS E AS PORTAS OU 

SISTEMAS BIOMÉTRICOS
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Automated Door System

• Soluções automatizadas para portas pivotante ou deslizante

• Eliminação de fechaduras ou eletroimã

• Instalação de automatizador para abertura e fechamento automático (sem contato físico)

• Automatizadores de alto desempenho e para grandes fluxos de pessoas

• Instalação de sistema anti-esmagamento e controle de status

• Abertura por porteiro através de botoeira e moradores por aplicativo mobile, identificação facial e 

NFC (celular).
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Image System
Um sistema completo que oferece diversas ferramentas pensando na facilidade e na comodidade das suas 

imagens sempre com você.



Imagens ao vivo e armazenamento em nuvem de 1 a 30 dias de retenção

Acesso ilimitado de usuários simultâneos as imagens ao vivo ou gravação

Download e compartilhamento de vídeo

Integração com câmeras IP e dvr’s, sistema de peer to peer universal (exclusividade)

Botão de alerta no aplicativo por câmera

Visualização de câmeras comunitárias e privadas

Mosaico de câmeras

Image System



Uma solução pensada em comodidade ao cliente 

oferecendo ferramentas diversas para que os 

administradores estejam sempre focados 

naquilo que acontece com o condomínio e os 

condôminos tenham em suas mãos a gestão de 

alarmes, imagens e automação de seus 

apartamentos.

Alarm System 



Alarm System
• Controle de painéis de alarme

• Integração com módulos de automação (iluminação, motores, etc)

• Integração de imagem com alarme gerando vídeos de 30 segundos (15’ antes + 15’ durante)

• Controle de abertura e fechamento de portões

• Transforma portões em zona de alarme

• Recebimento de disparos no aplicativo, dispensando central de monitoramento

• Execução de cenários como por exemplo, acender luzes ao abrir o portão e apagar ao fechar, acender luzes 
ao disparar o alarme, entre outras funções

• Botão de pânico silencioso, incêndio, emergência médica, este com envio de local do usuário.

• Visualização de imagens do sistema de CFTV pelo próprio aplicativo

• Programação para armar / desarmar sistema automaticamente

• Registro de todas as atividades e eventos

• Controle de usuários por permissão e período




