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O LIZARD Cube era a 

peça que faltava no 
controle efetivo de 
uso de espaço!



Compatibilidade com múltiplos 
padrões de crachá RFID, como; 
MIFARE Mini, MIFARE 1K, 
MIFARE 4K, MIFARE Ultralight, 
MIFARE DESFire EV1 and 
MIFARE Plus RF, com 
frequência de leitura de 
13,56MHz e crachás com 
padrão aberto de 125KHz.

Opcionalmente podem ser 
instalados leitores de crachás 
dos modelos HID ou Indala. 

Utiliza sistema totalmente 
embarcado, eliminando a 
possibilidade de falhas de 
segurança causadas por 
vulnerabilidades existentes em 
sistemas operacionais.

Funciona através de Wi-Fi, 
necessitando apenas de um 
ponto de energia próximo 
ao equipamento.
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Principais funcionalidades

Auxilia o andamento da reunião

Check-in/check-out

Controlar presença de forma efetiva

Otimizar o uso do espaço 

Receba alertas luminosos quando faltar 
10, 5 e 1 minuto para o encerramento 
de sua reunião, evitando desta forma, 
interrupções bruscas ou situações 
inconvenientes com os participantes 
do próximo evento.

Através do crachá no padrão RFID, 
é possível realizar o check-in e check-out 
diretamente no equipamento, facilitando 
o processo e garantindo maior agilidade 
no controle de uso da sala.

Com o controle em tempo real da 
presença do crachá, é possível 
determinar quando uma reunião ou 
evento se encerra, uma vez que o 
crachá será removido do dispositivo, 
garantindo maior precisão e agilidade 
na disponibilização do ambiente para 
reservas inesperadas.

Obtenha informações completas através 
dos relatórios analíticos, sobre o uso 
efetivo de espaço, incluindo as taxas de 
reaproveitamento de espaço obtidas 
através do uso do LIZARD Cube.

Projetado para ser 
facilmente instalado 

em qualquer mesa de 
reunião, o LIZARD 

Cube é um dispositivo 
que se conecta a sua 

rede através de Wi-Fi e 
emite sinais luminosos 
e sonoros para alertar 

os participantes da 
reunião. Como ele 

dispensa o uso de telas 
interativas, seu uso é 
muito simples, ideal 
para ambientes que 

necessitam de um 
equipamento robusto.

LIZ
AR

D
Cu

be


