


Vertical SegurançaVertical Segurança

Empresas de tecnologia que atuam no desenvolvimento e comercialização de 
soluções para o segmento de segurança (patrimonial, pública, privada, da 

informação e outras).
São produtos e serviços nas áreas de monitoramento de imagens e alarmes, 

rastreamento veicular, controle de acesso, fechaduras eletromagnéticas, 
automação inteligente, controle de ronda e
segurança de dados, entre outras soluções.



EmpresasEmpresas



Ações conjuntasAções conjuntas

• Reuniões com associações (ABIH) e governo (Secretaria de Segurança 
Pública)

• Convênio Projeto PSI Eletroeletrônicos

• Participação e promoção do Security Show

• Ações de marketing e comunicação



Apesar da crescente popularidade 
dos sistemas em Cloud Computing e 
SaaS, a Ahgora é vanguardista na 
aplicação que integra
hardware à Web.

A Evolução





Makrolock: Uma solução contra o vazamento de informações corporativas

COMO  proteger  as informações?



QUAIS informações tem mais valor?







Solução completa em sistemas de CFTV

Incluindo gravadores de vídeo digitais, 

ideais para monitoramento e operação 

remota, câmeras móveis e fixas com a 

mais avançada tecnologia.

Centrais de alarme monitoradas, 

sensores, cercas elétricas e controles de 

acesso de alta confiabilidade utilizados 

pelas maiores empresas de segurança 

do país.

www.cs.ind.br



Linha de segurança contra incêndio 

indispensável nas edificações, 

conta com centrais, sensores de 

temperatura e fumaça avisadores 

sonoros e visuais.

Sistemas de iluminação de 

emergência e sinalização de saída 

por led, garantindo baixo custo e 

alta eficiência

www.cs.ind.br
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Linha de Produtos
CFTV

Força Aérea Brasileira



ProdutosProdutos
PioneiraPioneira ee referênciareferência nana fabricaçãofabricação dede fechadurasfechaduras
eletromagnéticaseletromagnéticas nono BrasilBrasil –– hojehoje sãosão maismais dede 1010
modelosmodelos.. AA linhalinha dede produtosprodutos dada AutomatizaAutomatiza contaconta aindaainda
comcom :: leitoresleitores dede AcessoAcesso (biométricos,(biométricos, senhas,senhas, facialfacial ee dede
proximidade)proximidade);; softwaressoftwares dede gestãogestão ee controlecontrole;; ee suassuas
catracascatracas queque jájá renderamrenderam 0303 prêmiosprêmios àà empresaempresa..



TecnologiasTecnologias
AA AutomatizaAutomatiza investeinveste constantementeconstantemente emem PDI,PDI, capacitaçõescapacitações ee
novasnovas tecnologiastecnologias.. DessaDessa forma,forma, atuaatua fortementefortemente nana áreaárea dede
projetos,projetos, gerandogerando soluçõessoluções ideaisideais parapara necessidadenecessidade dede seusseus
clientesclientes..
UmUm dosdos casoscasos éé oo KitKit ATMATM queque compreendecompreende aa fechadurafechadura ee oo
sistemasistema eletrônicoeletrônico parapara aberturaabertura ee fechamentofechamento automáticoautomático dasdas
unidadesunidades dede AutoAuto AtendimentoAtendimento dodo BancoBanco dodo BrasilBrasil ee CaixaCaixa
EconômicaEconômica FederalFederal.. OutrosOutros bancosbancos adotaramadotaram aa mesmamesma solução,solução,
comocomo:: BanrisulBanrisul,, BanestesBanestes,, SicrediSicredi ee SicobSicob.. SãoSão maismais dede 66..000000
agênciasagências comcom esseesse sistemasistema..



Prédio Inteligente

VISACT torna uma edificação inteligente 
promovendo aos usuários conforto, segurança 
e sobretudo economia, tanto em custos 
diretos (Água, luz, telefone, etc...), quanto 
economia em custos indiretos tais como 
manutenção e operação.

o Eficiência Energética
o Segurança
o Conforto

Aplicações

o Edifícios Corporativos;
o Instalações Industriais;
o Data Center;  
o Condomínios Comerciais;
o Condomínios Residenciais;
o Hotéis, Flats e Hospitais;
o Órgãos Públicos;
o Museus, Zôos, Parques etc.. 



o Controle de Acesso;

oPessoas;
oVeículos;

o CFTV;

oIP;
oAnalógico;
oHíbrido;

o Automação Predial;

oClimatização;
oEnergia;
oÁguas;

o Comunicação IP;

oCondomínios;
oSegurança;



• Sistema de controle, monitoramento e gerenciamento de imagens e 

automação (CMS / VMS).

• Solução para projetos de controle e visualização de imagens 

remotas.

• Flexibilidade total para centrais de monitoramento.

• Monitoramento de ilimitados DVRs, Câmeras IP e Vídeo Servers.

• Compatibilidade com diversos DVRs de mercado.

• Gerenciamento de imagens centralizado



• Central de monitoramento de 

� imagens integrada com alarmes

• Integração total com o Sigma

• Facilidade de operação

• Otimização do link de internet

• Envio de eventos de perda de conexão e sinal de câmeras para o 

Sigma

• Gravação de imagens a partir do recebimento de eventos de alarme

• Monitoramento eficiente, visualização das imagens por eventos de 

alarme

• Relatórios gerados pelo Sigma com imagens integradas



• Único produto nacional (principais concorrentes: CA  e Symantec)

• Custo/benefício melhor que os concorrentes

• Gerenciamento de library/autoloader/storage/NAS/SAN

• Backup online de bases de dados (SQL Server, Oracle , Lotus 
Notes, etc), máquinas virtuais VMWare e Exchange Se rver

• Disaster Recovery

• Homologações/parcerias: Intel, Sony, Tandberg, MCT,  FINEP, 
CNPq, BNDES

• Alguns clientes: Sabesp, DNIT, Coca-Cola, McDonald’ s, LG, 
Prefeituras (Natal, Barueri, Ilhéus, Foz do Iguaçu,  S. Fco. do Sul, 
Palhoça, Biguaçu, Sinop)

LINHA LINHA S.O.S.O.S BACKUPS BACKUP



ROADMAP ROADMAP S.O.S.O.S BACKUPS BACKUP


