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Criada a 19 de Março de 2009 em Portugal, a SOLID rapidamente passou a ser uma das principais marcas 
de referência no mercado em todas as suas áreas de atuação. Nos últimos anos, verificou-se a ampliação 
das suas instalações, a modernização de processos, o aumento do capital humano e o desenvolvimento de 
novas parcerias, que se traduziram em melhorias na produtividade e aumento da capacidade de resposta 
junto dos nossos clientes e parceiros.

Na área de tratamento de dinheiro, somos fabricantes de equipamentos de excelência reconhecidos pelo 
Banco Central Europeu, garantindo assim aos nossos clientes, produtos com enorme fiabilidade e 
segurança.

Na área do controlo de assiduidade, produzimos e comercializamos equipamentos com qualidade, a baixo 
preço e que vão ao encontro das necessidades dos nossos clientes.

Somos também fabricantes, na área do controlo de acessos, de equipamentos com elevados padrões de 
segurança e qualidade, tornando-os robustos, fiáveis e eficientes.

Simultaneamente, produzimos equipamentos eletrónicos à medida das necessidades de cada cliente, quer 
seja empresa, ou cliente doméstico, porque para nós, o mais importante é a satisfação do cliente!

A equipa SOLID.







Relógio de Ponto com 
Controlo de Acessos

 Instalação na Parede
ou Simples Colocação

numa Secretária

Wireless

Apresenta o Nome do
Colaborador no Visor

 3 Métodos de Autenticação   
(impressão digital, cartao e código)

Software de Assiduidade
e Acessos gratuito

 4 Métodos de Extração   
(TCP/IP, RS485, WiFi ou pen USB) 



Instalação Simples e de Fácil Utilização Várias Funcionalidades no Controlo de 
Acessos

Excelente Reconhecimento de Impressões
Digitais

Instalação na parede, ou simples colocação 
numa secretária;
Permite a utilização de um leitor externo; 
Menu de Administrador.

Programação de permissões de Acesso; 
Programação de períodos de Acesso;  
Recolha e envio de informação por pessoa ou 
grupo.

Permite efetuar o download e upload da 
informação dos utilizadores;
Grava os eventos.

Tecnologia avançada de identificação de 
Impressões digitais.

Visor a cores TFT LCD Tátil de 4.3 Polegadas;
Apresenta informação referente a comunicações, 
acessos e colaboradores.

Recolha de dados com pen USBVisor de Alta Definição e Teclado Tátil

De simples instalação e utilização, o SD-90180 assegura uma extraordinária performance com a sua alta velocidade e precisão. 
O seu design atrativo e robusto, aliado ao visor TFT Tátil a cores de elevada qualidade, garantem uma ótima ergonomia, tornando esta ferramenta uma 
excelente aquisição para qualquer empresa ou escritório.
Vem acompanhado por um Software de controlo que permite o acesso a relatórios detalhados de assiduidade, atrasos, períodos de descanso, entre 
outros. 

SD-90180
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