QR CODE
DINÂMICO
O CÓDIGO QUE TRABALHA POR VOCÊ

QR Code Dinâmico - a informação
pode mudar a qualquer hora, mas
o QR Code permanecerá sempre o
mesmo !
É isso que transforma os QR Codes da PrintPIX em DINÂMICOS, a capacidade de
poder mudar a informação quando e quantas vezes quiser, sem que com isso a
imagem do qr code sofra qualquer alteração.
PrintPIX é a única geradora de QR Codes Dinâmicos 100% brasileira que, além
das modalidades habituais de qr codes, produz e gera modalidades especiais
aderentes às necessidades de seus clientes para atender seus processos de
negócios.
Não há qualquer restrição ou limitação para a aplicação de QR Codes
Dinâmicos, pois são verdadeiros agentes de transformação de processos de
negócio e comunicação.

AGILIZE, INOVE e SURPREENDA!

A MAIOR PRODUTORA E
GESTORA DE QR CODES
DINÂMICOS DO BRASIL
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Criando e Provendo Soluções
Adequadas aos Nossos Clientes
30 anos! Um longo percurso e uma longa jornada, acumulando experiências e
conhecimentos, acompanhando e aplicando a evolução da tecnologia da informação
a serviço de nossos clientes.
A ClickTools TI ® , empresa de Tecnologia da Informação, consultoria, desenvolvimento e
provedora de soluções online, fundada em 1988, tem por missão: projetar e desenvolver
sistemas de informação voltados para comércio eletrônico B2B e B2C, gestão do
conhecimento, automação de processos de negócio, projetos especiais sob medida e
para dispositivos móveis.
Faz parte também de nossa missão prestar consultoria em BPM Business Process
Management (Gestão de Processos de Negócio).Nossa larga experiência em engenharia,
mapeamento, gestão e realinhamento de processos de negócio, nos permite
desenvolver, conduzir e executar projetos de soluções solidamente aderentes as
necessidades, objetivos e aos negócios dos nossos clientes, sempre orientados à
otimização da produtividade, automação de processos de negócio, redução de custos e
de ciclos de processos, espelhados nas melhores práticas do mercado e orientados a
inovação.
A ClickTools TI ® também mantém projetos próprios em diversas áreas e seguimentos,
oferecendo Soluções "On Cloud" especialistas e robustas para diversos nichos de
negócios, dando apoio a infraestrutura tecnológica de nossos clientes.
Fazem parte de nosso grupo de clientes grandes grupos corporativos em áreas como:
jornalismo e agência de notícias, universidades e grupos de tecnologia,
telecomunicações, bancos, petroquímicas, órgãos públicos federais, estaduais e
municipais entre outros.
Não menos importante, também mantemos nosso foco nas pequenas e médias
empresas, atendendo plenamente suas necessidades, levando-as a obter mensuráveis
vantagens competitivas junto ao mercado e ao nicho que atuam.
Além da nossa equipe, contamos com uma base de
dados de profissionais altamente especializados e
qualificados para projetos pontuais, como também
mantemos parcerias estratégicas em diversos
segmentos e tecnologias, garantindo assim
assertividade e extrema qualidade do
planejamento, condução e execução de projetos.
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Diferenças entre
QR Code Dinâmico e Estático
Apesar de praticamente idênticos, são diferentes. Mas, em primeiro lugar, vamos
entender. QR Code é um código de barras bidimensional que pode ser escaneado
usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera.
Esse código é convertido em um texto, ou em um endereço URL (internet), um número
de telefone, uma localização georreferenciada, um e-mail, um contato ou um cartão
de visitas entre tantas outras possibilidades.

E o que significa escanear um qr code?

Escanear um QR Code é o ato de apontar o dispositivo, no caso a câmera do celular, e
"ler" o conteúdo ou a instrução para uma ação qualquer contida no QR Code Dinâmico.
Essa ação pode ser, por exemplo, direcionar para um site na internet ou iniciar a
execução de um vídeo do Youtube.

A diferença entre as duas modalidades

QR CODES DINÂMICOS, sejam lá de qual finalidade, podem ter suas informações
editadas, alteradas a qualquer hora e quantas vezes se fizerem necessárias sem que
com isso o código em si seja alterado. Isso mesmo, o código permanece exatamente o
mesmo. Você pode alterar a funcionalidade e o conteúdo a qualquer momento e
quantas vezes quiser e o QR Code Dinâmico não mudará em nada. Além disso, QR
Codes Dinâmicos permitem que se faça a coleta de estatísticas sobre o número de
leituras, a data e horário, a cidade, o estado e o país e as coordenadas do local onde o
QR Code Dinâmico foi escaneado. Fantástico, não é?

QR CODES DINÂMICOS SÃO EDITÁVEIS

Já os QR CODES ESTÁTICOS não permitem nada disso. Uma vez criados não podem ser
alterados ou editados, assim como também não é possível coletar informações sobre
onde foi escaneado. Não são reutilizáveis e, as vezes, causam consideráveis despesas.

QR CODES ESTÁTICOS "NÃO" SÃO EDITÁVEIS.
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A Plataforma PrintPIX
Recursos e Funcionalidades
Atualmente nossa plataforma conta com mais de 20 tipos distintos de QR CODES
DINÂMICOS, cada um deles para uma aplicação específica.
Além dos tipos disponíveis ainda contamos com mais 8 formatações ( input e
output ) específicas desenvolvidas para clientes, participando assim na melhoria
de seus processos sejam de marketing, negócios, comerciais ou de produção.

Tipos padronizados de QR CODES DINÂMICOS disponíveis
AGENDA: QR CODE DINÂMICO para compartilhar agendamento de compromissos.
APP ANDROID / APPLE: o mesmo QR CODE DINÂMICO identifica automaticamente o tipo
de dispositivo.
ASSOCIADOS: carteira virtual de identificação para associados de clubes, associações
entidades sociais, planos de saúde e etc. Conta com 10 campos adicionais
personalizáveis para conteúdos texto ou link de qualquer natureza.
CARTÃO DE VISITAS ( virtual ): personalizado com logotipo, fotografia, imagem de fundo.
Dados pessoais, profissionais, redes sociais e contato.
CARTÃO DE VISITAS ESTENDIDO( virtual ): contém as mesmas informações do Cartão de
Visitas, porém com mais informações. Conta com 10 campos adicionais personalizáveis
para conteúdos texto ou link de qualquer natureza.
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A Plataforma PrintPIX
Recursos e Funcionalidades
CRACHÁ FUNCIONAL ( virtual ): personalizado com logotipo, fotografia, imagem de
fundo. Dados profissionais, Codbar ou QR Code para identificação. Conta com 10
campos adicionais personalizáveis para conteúdos texto ou link de qualquer natureza.
CRIPTOMOEDA: QR Code Dinâmico com dados de envio e tipo de criptomoeda.
EMAIL: QR Code Dinâmico com email e formulário para envio de mensagem pré
definida ou não.
EVENTO / FLAYER: QR Code Dinâmico que ao escanear apresenta panfleto virtual
configurável com imagens, descrição, endereço etc.
.GEOLOCALIZAÇÃO : QR Code Dinâmico que ao ser escaneado apresenta uma
localidade no Google Maps baseado em coordenadas.
GOOGLE MEET ( reunião ): QR Code Dinâmico que ao ser escaneado faz ingresso a uma
reunião através do Google Meet.
LOCALIDADE ( endereço ): QR Code Dinâmico que ao ser escaneado apresenta uma
localidade no Google Maps baseado em endereço.
PDF: QR Code Dinâmico que ao ser escaneado apresenta o conteúdo de um arquivo
PDF ( hospedamos gratuitamente arquivos PDF até 50 Mb ).
SKYPE: QR Code Dinâmico com conexão Skype e formulário para envio de mensagem
predefinida ou não.
SMS: QR Code Dinâmico com conexão SMS e formulário para envio de mensagem
predefinida ou não.
TELEFONE OU CELULAR: QR Code Dinâmico com botões para ligação para telefone ou
celular.
TEXTO ( + opcionais ): QR Code Dinâmico que ao escanear apresenta texto sem
formatação. Opcionalmente pode também apresentar um vídeo ou áudio.
WHATSAPP: QR Code Dinâmico com conexão Whatsapp e
formulário para envio de mensagem predefinida ou não.

WIFI ( conexão ): QR Code Dinâmico para conexão com
rede wifi sem a necessidade de digitar nome da rede e
senha.
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A Plataforma PrintPIX
Recursos e Funcionalidades
URL GENÉRICA / PDF: suporta links e endereços de redes sociais, vídeos / áudios, imagens
, PDF, Documentos Office e etc.
URL GENÉRICA COM SENHA: suporta links e endereços de redes sociais, vídeos / áudios,
imagens , PDF, Documentos Office e etc. Uma senha é solicitada ao escanear o QR
Code para então ter acesso a informação
USO GERAL: Opção com 14 campos configuráveis conforme a necessidade para uso
geral em qualquer formatação desejada. Conta com 10 campos adicionais
personalizáveis para conteúdos texto ou link de qualquer natureza.
VENDA / PROMOÇÃO: QR Code Dinâmico que ao ser escaneado apresenta uma
promoção, com imagem de produto e link para a loja virtual.
ZOOM ( reunião ): QR Code Dinâmico que ao ser escaneado faz ingresso a uma reunião
através do Zoom.
QR CODES DINÂMICOS CUSTOMIZADOS: Desenvolvemos formulários específicos de
entrada de dados aderentes às necessidades da sua empresa, do seu negócio ou de
seus processos, assim como um output adequado quando os QR Codes Dinâmicos são
escaneados. Isto proporciona considerável impacto positivo e agilidade às operações
de qualquer natureza, proporcionando economia tangível e alta produtividade.

Segurança e tranqüilidade na utilização de QR Codes Dinâmicos
Nossa plataforma permite que seja alterado, além das informações, também o tipo do
qr code dinâmico, a qualquer tempo ou frente a qualquer necessidade, sem que com
isso a imagem do QR Code Dinâmico que já esteja em uso seja alterada, ou seja, um
QR Code Dinâmico de Cartão de Visitas pode ser alterado para um QR Code Dinâmico
para inserir um compromisso na agenda, ou um QR Code Dinâmico que levará a um link
de arquivo PDF, ou ainda para um QR Code Dinâmico para exibir uma geolocalização.
Esta funcionalidade, que somente a PrintPIX possui, permite
que a mudança da sua estratégia na utilização de
QR Codes Dinâmicos não impliquem em
dificuldade ou incorram em custos.

TODOS OS NOSSOS PLANOS
CONTAM COM TODOS OS
RECURSOS DA PLATAFORMA
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Dashboard
Painel Principal
Dashboard com informações básicas sobre a conta (códigos contratados, códigos
ativos e saldo a utilizar) e completa administração dos códigos ativos (inclusão, edição,
reset, escaneamentos).
O painel traz acesso para ao menu do sistema, a configuração da conta do clientes
indicando o número de códigos contratados e o salde de códigos ainda livres, relatório
estatístico por código, edição e impressão, exclusão e reinicialização da contagem de
escaneamentos. Traz também o número total de escaneamento sendo atualizado
automaticamente a cada 120 segundos.

SISTEMA ENXUTO E PENSADO
EM CADA DETALHE PARA
PROPORCIONAR A MELHOR
EXPERIÊNCIA EM USABILIDADE.
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Painel de
Criação e Edição
Formulário para criação e configuração de códigos QR.
Cada modalidade de QR Code tem seu próprio formulário.

Os códigos são criados por grupos e possuem identificação individual para melhor
administração dos mesmos. O painel também contém todas as variáveis necessárias à
impressão de páginas com etiquetas contendo os códigos.
O sistema armazena até 24 imagens ou logotipos para personalização do QR Code.

SIMPLICIDADE, CONFIABILIDADE E
EFICIÊNCIA. SÃO AS MÁXIMAS
COM AS QUAIS CONSTRUÍMOS
NOSSAS SOLUÇÕES. PARA QUE
ELES SEJAM PRÁTICAS, BONITAS
E PRODUTIVAS!
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Painel de
Estatísticas e Acompanhamento
Relatório analítico por código, quantidade de escaneamentos (leituras), data,
coordenadas, cidade, estado, ip, região e país. Possui também filtro por data, cidade,
estado e região.
O painel traz, em tempo real, o volume total de escaneamento individual de cada QR
Code, volume de escaneamento por região e por estado. Possui também um “filtro” por
cidade, estado e região.
O relatório possui também versão impressa.

ESTAMOS CONSTANTEMENTE
BUSCANDO MELHORIAS E
APRIMORAMENTO NA
OBTENÇÃO, FORMATAÇÃO DE
DADOS E APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIOS E ANÁLISES.
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Relatório
Analítico Impresso
Relatórios Analíticos podem ser extraídos a qualquer momento contendo informações
importantes para o planejamento da distribuição do QR Code ou simplesmente para
verificar resultados.

O relatório trás as seguintes informações:
• Escaneamentos por regiões do país
• Escaneamentos por estados e em quantas cidades no estado
• Data e hora em que o QR Code foi escaneado
• Cidade e estado
• Tipo de dispositivo
• IP de origem

EVOLUIR, APRIMORAR, INOVAR E
SURPREENDER. ESSAS SÃO
NOSSAS PREMISSAS PARA
OFERECER SEMPRE O MELHOR
PARA NOSSOS CLIENTE.
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Segurança da Plataforma

Nossa preocupação com a segurança da plataforma
e de todas as informações que armazenamos são
perene e alvo constante de nossa atenção. Por isso
nossa plataforma possui uma sub camada com um
poderoso sistema de segurança de integridade, para
garantir as informações de nossos clientes e o perfeito
funcionamento de toda a plataforma, protegendo
contra ameaças como ataques SQLi (injeções de
SQL), vulnerabilidades XSS, visitantes de proxy,
visitantes de VPN, visitantes de TOR, spam e outras.

Principais características
PROTEÇÃO SQLI - Contra tentativas de SQL Injections (SQLi) e Vulnerabilidades XSS
(Cross-Site Scripting). Bloqueio instantâneo e automático
PROTEÇÃO DE PROXY - Contra visitantes de proxy, VPN e TOR ou as chamadas
pessoas que se escondem atrás de proxies. Bloqueio instantâneo e automático
MÓDULO DE PROTEÇÃO DE SANITIZAÇÃO DE ENTRADA (formulários) - Higieniza
automaticamente todas as solicitações e respostas de entrada e saída. Verificação
em tempo real de todas as solicitações.
RECONHECIMENTO INTELIGENTE DE PADRÕES - Detecta ataques e explorações
desconhecidos e de dia zero. Bloqueio instantâneo e automático

SISTEMA DE BANIMENTO - Bloquear e redirecionar Visitantes/Usuários (Endereços IP),
Países, Faixas de IP, Sistemas Operacionais, Navegadores, Provedores de Serviços de
Internet (ISP) e Referenciadores.
VERIFICAÇÃO DE CABEÇALHOS - Os cabeçalhos de resposta de cada visitante serão
verificados e se houver objetos suspeitos, seu acesso ao site será negado. Bloquei
instantâneo e automático
AUTO BANIMENTO - Função que banirá automaticamente invasores e ameaças
quando um mau comportamento for detectado.

LOCALIZAÇÃO DE IP - Investigar o endereço IP e verificar se ele está presente no
banco de dados do script
BACKUP DO BANCO DE DADOS - Realizamos back-up completo dos bancos de dados
e de toda a plataforma no servidor local e em local remoto 2 vezes ao dia,
mantendo os últimos 5 dia.
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Nossos
Planos de Adesão
Nosso serviço é fornecido através de assinatura conforme a quantidade de qr codes
dinâmicos e a periodicidade selecionada, ou seja, com pagamentos trimestrais,
semestrais ou anuais e sua renovação é automática enquanto as faturas forem sendo
liquidadas em seus vencimentos.
Todos os planos disponíveis em nossa plataforma contém as mesmas características,
opções e funcionalidades, diferenciando apenas na quantidade de QR CODES
DINÂMICOS contratados.
Cada plano tem uma quantidade fixa de QR Codes para serem utilizados durante a
vigência da assinatura.
È possível, a qualquer tempo solicitar a mudança de plano ou a periodicidade.
Todo o processo de contratação é realizado inteiramente em nosso site com
observância aos Termos de Adesão.

PLANOS PESSOA FÍSICA

Planos com 10, 15 e 20 QR Codes Dinâmicos, pagamentos trimestrais, para uso
exclusivamente pessoal ou para um empreendimento de sua propriedade.
Não é permitida a prestação de serviços à terceiros com esta modalidade de plano.
Para tanto é imprescindível que o plano seja na modalidade pessoa jurídica.

PLANOS PESSOA JURÍDICA

Planos a partir de 50 até 10.000 QR Codes Dinâmicos, pagamentos trimestrais,, semestrais
ou anuais.

FUNCIONALIDADES
• ESCANEAMENTO ilimitado
• Tipos de QR Code Dinâmico: 24
• Espaço em disco ( 50 MB grátis )
• Geolocalização GRÁTIS
• Personalização de cores e logotipo
• Função para upload arquivos

• Arquivos PDF, ZIP, MS OFFICE
• Impressão de etiquetas autoadesivas
• Relatório analítico online
• Impressão e download dos códigos
• Impressão de 2 até 150 cm
• Suporte técnico

ESTAMOS CONVICTOS QUE UM
DOS NOSSOS PLANOS ATENDERÁ
PERFEITAMENTE SEU PROJETO.
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Plataforma Dedicada
Exclusiva Para Sua Empresa

Uma solução exclusiva com painel para geração e
gerenciamento dos seus códigos com todas as
opções da plataforma original PrintPIX, hospedada
opcionalmente em servidor de alta performance,
também exclusivo sem concorrência com outras
contas instalações ou plataformas.
Seus QR Codes podem trazer seu logotipo e
adequados as cores oficiais de sua empresa.
Damos todo o treinamento necessário.

PAINEL ADMINISTRATIVO

Se sua necessidade é uma quantidade de QR Codes Dinâmicos
intermediária, fale conosco. Configuraremos um plano
específico para atendê-lo.
A plataforma dedicada permite a criação de ilimitadas
"contas", onde pode diferenciar diversas localidades como:
filiais, instalações, sucursais, agências, cada uma com seu
gestor local para a criação e gestão dos QR Codes Dinâmicos.
Toda a plataforma é monitorada e gerida através de um
painel de administração sem a interferência da PrintPIX que
se limita somente ao suporte técnico.

• Criação de ilimitadas contas individuais
• Gestão das contas individuais
• Gestão de usuários
• Relatórios analíticos
• Sistema de comunicação interna
• Gestão de espaço em disco por conta
• Tipos de QR Codes disponíveis por conta
• Suporte técnico

CUSTOMIZAÇÃO DE INPUT E OUTPUT
QR Codes Dinâmicos são extremamente versáteis, pois ao serem escaneados podem
trazer infinitas informações nos mais diversos formatos. Praticamente não há restrições.
Para tanto, desenvolvemos formulários específicos de entrada de dados aderentes às
necessidades da sua empresa, do seu negócio ou de seus processos, assim como um
output adequado quando os QR Codes Dinâmicos são escaneados. Isto proporciona
considerável impacto positivo e agilidade às operações de qualquer natureza,
proporcionando economia tangível e alta produtividade.

TEMOS CAPACIDADE TECNOLÓGICA
GARANTIDA PARA O ATENDIMENTO DE
EMPRESA DE QUALQUER PORTE.
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Consultoria e
Projetos Especiais

QUEREMOS PARTICIPAR DO SEU PROJETO!
Muito além de endereçar para o web site da
sua empresa, presentes em cartões de visita,
em panfletos e publicações, QR Codes
Dinâmicos também podem ser agentes de
agilização de processos de negócios como
também em processos de produção, assim
como um considerável redutor de custos
com materiais.
A cada dia nos deparamos com as mais inusitadas aplicações de QR Codes Dinâmicos
nos negócios e no dia a dia das empresas. Seja na área de marketing, na área
administrativa, no comércio, na mídia e até mesmo no chão de fábrica.
Também desenvolvemos "formulários" de INPUTS e OUTPUTS ESPECÍFICOS que, ao
escanear o QR Codes Dinâmicos, sejam entregues as informações pertinentes e no
formato adequado para atender as necessidades de informação dos seus processos.
A PrintPIX herda décadas de experiência em consultoria em gestão de processos de
negócios ,(BPO), oriunda da expertise adquirida em mais de 30 anos de atividades
da ClickTools TI, empresa idealizadora da PrintPIX.
Seja qual for o seu projeto envolvendo QR Codes Dinâmicos, fale conosco. Nos
sentiremos honrados em poder participar e oferecer toda nossa experiência.

• www.printpix.com.br
• clicktools.br@gmail.com
• Fone: 11 3379-0155
• Whatsapp: 11 97970-2461
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