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Sistema de Credenciamento
e Controle de Acesso
Credenciamos seu convidado em 03 segundos.

http://www.qrid.com.br/


97%

Clientes satisfeitos
Nosso indice de satisfação de nossos clientes e usuários é

alto, pela qualidade de nossas plataformas e experiência

única no evento. Temos soluções ágeis e com diversas

possibilidades!

Diferencial
Nosso maior diferencial se deve às exclusivas

metodologias usadas em nossas soluções de tecnologia,

tanto operação, como na logística.

Nós somos a
QRId
Somos especialistas nas mais diversas formas tecnológicas voltadas 

principalmente para credenciamento e controle de acesso de eventos

de pequeno, médio e grande porte.

Temos soluções personalizadas para cada tipo de evento, inclusive o 

seu.

Serviços
A QRid oferece serviços e soluções inteligentes. Nossas

soluções são únicas e personalizadas e de acordo com

as suas necessidades, para que seu evento seja único.



» Integridade:

» Melhoria Contínua

» Transparência:

» Inovação Tecnológica

Valores

» Atendimento Personalizado:

» Agilidade

» Alta performance

» Comprometimento

Missão e Valores
QRID

Missão
Tornar a QRid referência no Brasil em Credenciamento e 

Controle de acesso para eventos, oferecendo as melhores

soluções, sempre atualizadas e inovadoras para atender as

expectativas dos nossos clientes, com qualidade, agilidade e

pontualidade, fazendo do seu evento um show.



RFID | NFC

Rfid | NFC, a melhor solução para 

automatizar o processo de 

Credenciamento e controle de acesso 

.

Reconhecimento Facial

Solução adeguada para

eventos que requerem

segurança na identificação.

QRCODE

A solução com melhor custo 

benefício, sendo rápida e 

direta.

Soluções
QRID

Temos a solução perfeita para

» Credenciamento

» Controle de acesso

» Tracking

» Maleiro digital

Veja a seguir como funciona cada solução



Como funciona o
Credenciamento QRID

Préevento Servidores 
QRid

Site para 
cadastro | inscrição

Envio do convite 
com QRCode

Bancode dados
Clique aqui e veja como funciona



Credenciamento
QRId no evento



Layout do processo
QRId

03 segundos é o tempo que gastamos para que cada

participante saia com sua credencial pronta.

São 800 participantes credenciadospor hora em cada 

posição pelo sistema Qrid.

                 

              RecepcionistaParticipante



Como funciona o
Reconhecimento Facial
» Tecnologia exclusiva desenvolvida pela QRId

» Se faz o upload da foto no pré-cadastro do evento.

» No credenciamento, escaneamos a foto enviada e fazemos a comparação.

»Se a comparação for maior do que 93% liberamos o participante.

» Em poucos segundos o participante estará apto a adentrar ao evento.

Clique aqui e veja como funciona



Segurança
Aumento da segurança e grande redução de fraudes.

RFID ou NFC
QRID
O sistema de RFID ou NFC (Identificação por rádio frequência) da QRId, é uma solução que 

chegou para revolucionar o mercado de eventos.

O sistema pode ser usado para diversas finalidades dentro de um evento, tais como:

credenciamento, controle de acesso, ingressos,  cashless ou troca informações dos participantes.

Clique aqui e veja como funciona



Envio do convite
Seu convidado recebe o convite do evento por e-mail com todas 

as informações necessárias e com o QRCode para validação

na entrada do evento.

Cadastro em qualquer plataforma
QRid fornece um ambiente multiplataforma online para que 

seus convidados possam se cadastrar via smartphones, tablets, 

notebooks e computadores, compatível com qualquer sistema 

operacional.

Apresente-se na recepção
O visitante apresenta o convite eletrônico recebido por e-mail no

celular ou impresso na entrada do evento, nosso equipamento lê

o QRcode único e autoriza sua entrada.

Imprima a credencial
Após a entrada autorizada, o visitante dá 03 passos até ao

balcão de atendimento e retira sua credencial impressa e 

colada com seus dados no crachá ( credencial).

Benefícios do nosso
Credenciamento

Pré cadastro rápido
Seu visitante acessa um endereço online personalizado para seu 

evento e preenche um formulário com as informações pessoais,

profissionais, foto e responde perguntas, tudo personalizado pelo 

produtor do evento e dentro da norma da LGPD Brasileira, com 

política de privacidade e termos de uso.

Gerenciamento de cadastro
O cadastro é salvo imediatamente no banco de dados, com 

todas as informações de seus convidados.



LGPD Brasileira:
A QRID está apta a apoiar as iniciativas de adequação de processos ao LGPD (Lei Geral de Proteção a Dados, LEI No 13.709 de 14 de agosto de 2018).

Adotamos algumas premissas que nos garantem um alto nível de proteção de dados e a melhora continua dos nosso produtos e serviços.

Na QRID a privacidade e proteção de dados são assuntos de extrema relevância, por conta disso, prepara seus produtos no sentido de antecipar situações que 

possam comprometer a privacidade dos dados, definimos padrões de segurança e aprimorando seus sistemas para suportar esta premissa.

Todos os processos de análise de novos projetos levam sempre em consideração o comportamento adequado da funcionalidade no sentido de garantir a 

privacidade do dado. Todas as ações que envolvem de alguma forma a sustentação de informações sensíveis são gravadas e o acesso a mesma é restrito aos 

administradores da ferramenta.

Funcionalidade que permitem a coleta de dados de pessoas são desenvolvidas no sentido de garantirem a segurança do dado armazenado desde a sua coleta até 

a sua destruição.

A base da LGPD é o consentimento: ou seja, é necessário solicitar a autorização do titular dos dados, antes do tratamento ser realizado. E esse consentimento deve 

ser recebido de forma explícita e inequívoca. Um exemplo simples é o “Termo de Aceite” que disponibilizamos no módulo para as inscrições de participantes e a 

geração de logs das atividades que envolvem a coleta de dados.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais cita ainda o dado anonimizado, que é aquele que, originariamente, era relativo a uma pessoa, mas que passou por 

etapas que garantiram a desvinculação dele a essa pessoa. Se um dado for anonimizado, então a LGPD não se aplicará a ele. 

Na QRID é possível realizar a anonimização do dado sem que exista a perda de informações importantes a gestão, como valores de investimento por participantes.

De forma consultiva a QRID orienta seus clientes a adotarem melhores práticas, preservando a identidade de cada evento, bem como a singularidade de seus 

participantes.



Controle de acesso
QRID
O controle de presença da QRid é uma solução única, além de ser a mais rápida é 

a mais moderna que o mercado oferece.

O controle de presença pode ser feito em qualquer local, seja ele, aberto ou fechado, 

em uma porta de entrada ou saída, salas, auditórios, aeroportos, hotéis, restaurantes

ou em qualquer lugar que necessitar.

Você pode identificar no painel de controle quais convidados estão presentes e em

quais ambientes ele se encontram, podendo assim ter ações mais rápidas e precisas.

Controle de acesse online e em tempo real.

Dashboards em real time, mostrando insights exclusivos dos participantes de seu 

evento.

Clique aqui e veja como funciona



Chapelaria e

Entrega de
bagagem

Participante
+

bagagem Chapelaria Leitura de
credencial

Bagagem
armazenada

Clique aqui e veja como funciona

Maleiro QRID
Tecnologia exclusiva e desenvolvida pela QRid

» Controle de bagagem através do crachá (credencial)

» Ecologicamente correto

» Agilidade, eficiência e segurança total.

» Sem perda de bagagem ou entrega errada.

Devolução de
bagagem

Participante
+

credencial Chapelaria Leitura de
credencial

Participante
+

Bagagem



Sistema de
Boas Vindas QRID
O sistema de boas vindas foi desenvolvido pela QRid para eventos de todos os portes

Após a leitura de credencial no balcão de credenciamento ou na entrada, o nome do participante

será exibido no painel de led, estrategicamente posicionado na porta do evento.

Assim todos os participantes de seu evento, sintam-se prestigiados além de ser uma 

ótima ação para as redes sociais.



Soluções personalizadas
Boas Vindas QRID
» Desenvolvemos soluções de tecnologia on demand conforme suas necessidades

» Atendemos eventos de todos os portes (pequeno, médio e grande)

» Cobertura em todo o território nacinal

» Exclusivas metodologias em soluções, operações e logística.



Cases
QRID

Qrcode | Credenciamento RFid | NFC

Boas VindasReconhecimento Facial

https://www.youtube.com/watch?v=n5eozBFKnGs
https://www.youtube.com/watch?v=m_mG-7V4I18RFid
https://youtu.be/m2NleDs2TRk


Clientes
QRID



11 98133-2300
miguel@qrid.com.br

Entre em
Contato

MIGUEL SOIHET


