
Sistema de Gestão de ticket Hidroviário



Objetivo

Disponibilizar sistema de gestão de venda e 

validação de ticket de passagem, travessia e 

passeio de forma integrada que garanta maior 

segurança, controle e qualidade nos processos de 

venda, embarque, desembarque e principalmente 

gestão financeira das vendas, além da garantia de 

reserva antecipada gerando maior conforto e 

comodidade aos passageiros.



Ordenamento do setor e seus processos de venda/controle de venda de passagem.

Principais Vantagens / Benefícios

1
Conforto e comodidade ao passageiro que pode fazer sua compra antecipada via internet 

ou em pontos de venda autorizados e de fácil acesso.2
Maior controle efetivo de passageiros por setor / embarcação.3
Geração da lista de passageiros em tempo real com opção de acompanhamento

pela capitania dos portos.4

Completa gestão financeira por viagem, setor, barco, passageiros, períodos, etc.5

6 Controle de requisições de entidades e pré-reserva de venda (venda futura)

7 Diminuição de custos operacionais através da automação de processos de venda, 

embarque e controle de passagens.



1
Venda Online via portal 

www.embarcaweb.com.br, que pode ser 

através do computador ou smartphone.

2
Venda de ticket impresso em Pontos de 

Venda autorizados e automatizados 

(integrados ao sistema).

3 Venda de ticket via bilheteria diretamente 

nos portos, embarcações e cais de 

embarque.
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Portal EMBARCAWEB

E-TICKET VIA APLICATIVO 

VOUCHER VIA E-MAIL



Sistema PDV – Venda de ticket



Validação – Controle de Embarque / Desembarque

Sistema de validação do ticket que pode ser feito via tablet/notebook, 

leitor 2D (QRcode) ou catraca (necessita integração com fornecedor).

Permite validar cada passagem no ato do embarque e desembarque 

gerando a lista fiel de quem está presente (embarcou) e verifica se 

alguém não desembarcou no destino correto.



A quem se destina:

PrefeiturasAssociações e 
Sindicatos

Proprietário de 
Embarcações

Agências de vendas 
de Passagens



O que oferecemos:

✓ Assessoria de integração e implementação do sistema através de análise das necessidades de cada cliente
✓ Acesso online a plataforma EMBARCAWEB para acompanhamento e gestão da
✓ venda e validação de ticket
✓ Implantação dos pontos de venda incluindo impressora, software e bobinas
✓ Treinamento presencial da equipe que irá operar o sistema
✓ Suporte e acompanhamento diário
✓ Infra-estrutura completa (sistema, servidores, backup, ambiente seguro, integração com meios de pagamento)
✓ Cadastro no portal de venda online www.embarcaweb.com.br
✓ Sistema para Pontos de vendas estratégicos em shoppings e lojas conveniadas

http://www.embarcaweb.com.br/


Envie um e-mail para embarcaweb@adaltech.com.br 
Ou através do telefone (91) 981031558

Será um prazer atende-lo e mostrar todas as 
vantagens de ter um sistema de ticket informatizado.

Deixe EMBARCAWEB surpreender você!

Solicite um orçamento hoje mesmo!


