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• Módulo leitor de códigos de barras (1D, 
2D)
• Display alfanumérico rotativo
• Software adaptável a qualquer esquema 
tarifário e política intermodal
• Comunicações: Protocolos TCP/IP, WiFi
• Interface personalizada (teclados, 
monitores...)
• Interface gráfica para deficientes visuais 
guiado por voz
• Adaptação a pessoas de mobilidade 
reduzida
• Carcaças metálicas, dobradiças e 
fechaduras reforçadas, sensores, 
monitorização em tempo real
• Sistemas de ativos e passivos de 
segurança

TickETiNG SISTEMA DE  
VENDA DE BILHETES 
DE TRANSPORTE 
E CONTROLE DE 
ACESSOS

• Venda/Recarga de cartões sem contato 
ISO 14443 A/B/C
• Emissão de bilhetes em formato 
Edmonson e especiais (2, 3 ou 4 bobinas, 
“fan fold”, pré-cortados...)
• Emissão de bilhetes sem contato em 
cartolina flexível a partir do rolo
• Dispensador de cartões sem contato em 
suporte de plástico
• Impressão térmica ou de agulhas
• Sistema de cobrança: moedas, bilhetes, 
cartões de crédito (EMV), cartões de débito, 
porta-moeda eletrônico, cartões sem 
contato.
• Sistemas operativos em tempo real (UNIX, 
LINUX, WINDOWS)
• Unidade de controle baseada em um PC

TRANSPORTE E TRÁFEGO

A Indra possui uma ampla gama de produtos 
relacionados com a venda automática e 
semiautomática de bilhetes de transporte 
que se destaca por suas características 
de confiabilidade, robustez, rapidez e 
adaptabilidade.

A versatilidade de seus produtos permite 
sua utilização em qualquer área dentro da 
venda automática de bilhetes, tanto no 
âmbito do transporte público como nos 
acessos a qualquer recinto privado.

• Barreiras físicas: FLAPS angulares e 
lineares, tripés
• Móveis de tamanho especial para pessoas 
de mobilidade reduzida
• Controle da barreira: células fotoelétricas, 
módulos antifraude
• Controle de portas: elétrico com 
dispositivo antipânico
• Software recarregável e adaptável a 
qualquer esquema tarifário e/ou política 
intermodal
- Controle de acesso
- Controle de acesso
- Controle de acesso (torniquete)
 

• Tratamento de cartões sem contato ISO 
14443 A/B/C
• Módulo de leitura de token em entrada 
e de recolhimento dos mesmos em saída 
• Leitores magnéticos para bilhetes de 
formato ISO, Edmonson e especiais
• Tratamento de banda simples/múltipla 
de distintos tipos (alta/baixa coercibilidade, 
diferentes densidades de gravação, F2F 
Manchester...)
• Distintos modos de impressão (1/2 faces, 
vertical/perpendicular à banda...)
• Comunicações Ethernet, RS-232/485 

A solução da Indra para o controle de 
acesso às redes de transporte e recintos 
públicos é baseada em uma ampla gama de 
produtos projetados com os requerimentos 
de uso mais exigentes. Sua experiência 
lhe permite oferecer a seus clientes uma 
solução específica adequada a cada caso, 
assegurando-se em todas elas os valores 
máximos de velocidade de passagem, 
comodidade, confiabilidade e robustez.

Sistemas de controle de acessos Características

Sistemas de emissão de  
bilhetes de transporte Características

Mais de 25 anos de experiência  
em concepção e desenvolvimento  
de sistemas
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Sistemas de controle, gestão  
e supervisão

• Implantação de políticas tarifárias
• Implantação de esquemas de 
intermodalidade
• Exploração (gestão da informação, 
manutenção, configuração)
• Aumento da qualidade do serviço ao cliente
• Controle da fraude e da evasão
• Facilidade para ampliações futuras
• Incorporação de novas tecnologias
• Proteção do investimento
• Compensação e liquidação entre operadores 
e consórcios de transportes

Principais referências

Argentina
Trenes de Buenos Aires (TBA)
Bélgica
STIB (Metrô de Bruxelas)
Chile
Empresa das Ferrovias do Estado (EFE)
Metrô de Santiago
Metrô Regional de Valparaíso (MERVAL)
China
Binhai Mass Transit
Metrô de Shanghai
República Checa
Metrô de Praga
Egito
Metrô do Cairo
Grécia
Attiko Metrô
Índia
Mumbai Metrô One
Mumbai Monorail
Delhi Airport Metrô Express
México
Suburbano do México

Portugal
Atlantic Ferries
Metropolitano de Lisboa
Espanha
ADiF
Bonde de Alicante
ATM (Barcelona)
Bonde de Barcelona
Bonde de Bilbao
consórcio de Transportes de Bizkaia 
(CTB)
consórcio de Transportes. Área de 
Sevilla
consórcio de Transportes. Área de 
Málaga
Consórcio Transportes Asturias (CTA)
Consórcio Regional de Transportes 
de Madrid
De Blas e Cía.
Empresa Malagueña de Transportes 
(EMTSAM)
EMT (Fuenlabrada)
EMT (Madrid)
Entitat de Transport Metropolità de 
Valencia

EuskoTren
Ferrovias de Via Estreita (FEVE)
Ferrovias da Generalitat de Catalunya 
(FGC)
Ferrovias da Generalitat Valenciana 
(FGV)
Metrô Barcelona
Metrô Bilbao
Metrô Rápido de Madrid
Metrô Madrid
Metrô Valencia
Mintra
Bonde de Parla
RENFE
Transportes Metropolitans de Barcelona 
(TMB)
Transportes Urbanos de Sevilla 
(TUSSAM)
Bonde de Valência
Estados Unidos
Capital Metropolitan Transport Autority
Metrô St.Louis
Venezuela
Prefeitura de Caracas 
Metrô de Maracaíbo

um servidor da Rede dotado de sua 
correspondente conexão à Ethernet e de 
seu endereço IP.
Desde o Centro de Gestão e Supervisão 
é realizado o controle e a supervisão de 
todos os equipamentos que compõem 
o sistema, assim como a gestão de 
todos os dados do negócio ocorridos 
em tempo real pelos equipamentos. Os 
dados são processados e armazenados 
nas Bases de Dados do Sistema e 
transformados em informação útil e 
oportuna para a tomada de decisões nos 
âmbitos do Planejamento Operacional e 
Estratégico. 

A oferta da Indra cobre todos os 
elementos do sistema de controle, 
gestão e supervisão (nos quais se 
integra a funcionalidade de todos os 
elementos que configuram o sistema), 
concentradores de estação e garagem 
(gestão local), caixas automáticos e 
semiautomáticos, equipamentos de 
controle de acesso (Flaps / Torniquetes) 
e sistemas envolvidos.
A arquitetura global do sistema está 
baseada nos padrões de redes Internet / 
intranet.
Cada um dos equipamentos que 
integram o sistema se comporta como 

Objetivos fundamentais

Sistemas embarcados

• Leitor/Gravador de cartões sem contato ISO. 
14443 A/B/C
• Impressão térmica ou de agulhas
• Configurações “Push / touch / Show”
• Terminais portáteis de venda inspeção e 
recarga
• Descarga de dados mediante WiFi, GPRS, GPS
• Carcaças plásticas de alta resistência e 
metálicas
• Possibilidade de funcionamento Automático
• Facilidade de manejo para o usuário:
- Interface amigável e de fácil visibilidade
- Adaptação às pessoas de mobilidade reduzida 
(PMR)
- Rapidez de funcionamento (seleção, cobrança 
e venda do bilhete)
- Sistema de navegação por voz para deficientes 
visuais
- Confiabilidade e robustez

da venda automática de bilhetes, tanto 
no âmbito do transporte público como 
nos  acessos a qualquer recinto público.
Entre os diferentes equipamentos 
contemplados encontram-se as 
máquinas automáticas de venda 
de bilhetes de transportes, painel 
de controle, catraca de bilhetes, de 
validação/cancelamento de bilhetes de 
transporte, terminais de venda/recarga/ 
inspeção de bilhetes, descarga de dados 
em estações (via WiFi, GRPS...) e demais 
equipamentos.

A oferta da Indra se complementa com 
os sistemas de controle de acesso 
embarcados destinados às frotas de 
ônibus, bondes e em geral a qualquer 
meio de transporte que necessite de 
equipamento a bordo do veículo.
As características especiais deste 
meio levaram ao desenvolvimento de 
sistemas e produtos específicos que 
suprem perfeitamente as necessidades 
de qualquer operador  neste setor.
A versatilidade de seus produtos permite 
sua utilização em qualquer área dentro 

Características
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