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SERVIÇOS

A Telemática Sistemas Inteligentes possui 40 anos de tradição e pioneirismo,
contamos com profissionais altamente qualificados que sempre estão à sua
disposição. Além de fabricar produtos para garantir a segurança de sua
empresa, oferece uma abrangente linha de serviços de infraestrutura para que
seus projetos possam se concretizar com sucesso. Confira abaixo nossa linha
de serviços:
INFRAESTRUTURA
• Fixação: Instalação dos equipamentos;
• Obras e Projetos: Construção Civil, Cálculo Estrutural, Projetos Arquitetônicos, Reformas, Reparos, Infraestrutura lógica
e óptica.
• Infraestrutura Lógica e Óptica: Cabeamento estruturado com certificação, construção de quadros elétricos, rede elétrica e
lógica cat 5 e cat 6 e construção de racks.

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
• Projeto Executivo de produtos: Instalação de equipamentos integrados, garantindo a segurança do equipamento, evitando
fraudes no sistema eletrônico e violação de informações.
• Integração de Sistemas: Integração dos equipamentos da Telemática com sistema de hardware de empresas parceiras
especializadas.
• Manutenção de Banco de Dados: Configuração e Manutenção de todo o sistema gerenciador do banco de dados.
• Parametrização do Sistema: Instalação e ativação de sistemas e dispositivos que incorporam toda a solução.
• Locação de Produtos e Sistemas: Os produtos comercializados pela Telemática também podem ser locados, propiciando
um baixo investimento inicial. Dentre os produtos e sistemas oferecidos estão:
• Suricato – Plataforma de Seguridade;

• Segurança – Alarmes, Sensores Perimetrais e Sirenes;

• Controladores de Acesso – Catracas, Torniquetes,
Cancelas e Controladores de Porta;

• Controladores de Ponto – Todos os modelos de Rep’s
(Portaria 1510) e Cep’s (Portaria 373) e demais modelos;

• Terceirização da Operação – Recepcionistas, Vigias
e Equipe Técnica;

• Vídeo Monitoramento – Câmeras, Gravadores Digitais
e Operadores de Sistema.

MONITORAMENTO E GESTÃO DE PLANTAS
A Telemática Sistemas Inteligentes oferece ao mercado projetos para monitoramento e gestão de plantas de forma eficiente
e segura. Essa solução permite que as empresas controlem o acesso do público e colaboradores através de controladores de
acesso e CFTV (Circuito Fechado de Televisão) de ambientes diversificados em tempo real, sem investimento em treinamentos
ou infraestrutura específica.

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E
CONSULTORIA DE SEGURANÇA
Presença de um gestor desde a entrega até a ativação
dos equipamentos.
A Telemática Sistemas Inteligentes fornece ao mercado
profissionais qualificados para a criação de projetos de
Seguridade. Através da visita à planta do cliente, nossos
consultores traçam a melhor estratégia de segurança
para a sua empresa.

TREINAMENTO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA CLIENTES
Disponibilizamos treinamentos e capacitação para colaboradores do Service Desk ou Engenharia Elétrica da sua empresa
para que conheçam nossos produtos, softwares e suas especificações.

BUREAU DE CARTÕES
Ideal para auxiliar a sua empresa no controle e identificação
de colaboradores, visitantes e terceiros. Impressão de
crachás para controle de acesso compatível também com
o seu relógio eletrônico de ponto:
• Agilidade na produção e entrega;
• Ótima definição e nitidez de texto e imagem, alta
qualidade de cores e impressão;
• Possibilidade de Personalização de layout, respeitando a
identidade visual da sua marca;
• Oferecemos várias tecnologias de cartões - Smart,
Proximidade, Barras e Híbrido (proximidade + smart
smart + barras, dentre outros)
• Opção de película protetora contra fraudes.

CUSTOMIZAÇÕES

• Desenvolvimento de novos relatórios e customização dos existentes.
• Criação de novas telas, implementação de recursos personalizados ao sistema e nos controladores.

Software

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE
• CONTRATOS:
Manutenção Preventiva e Corretiva
A Telemática oferece em seu portfólio as opções de
visitas para acompanhamento do funcionamento dos
produtos, bem como suas atualizações sistêmicas,
através da manutenção preventiva. Desta forma, o cliente
ganha ao reduzir tempo, produtos funcionando, negócios
acontecendo e baixos custos na infraestrutura.
O departamento de Service Desk auxilia com diversos
níveis de SLA, para atender às necessidades do cliente e
inclusive técnico residente, help desk avançado, operação e
24x7x365 garantindo efetividade e qualidade nos serviços
prestados. Os profissionais são capacitados para ofertar a
melhor manutenção corretiva para os seus produtos.

• Operação Assistida: Monitoramento de um especialista da Telemática para acompanhar o funcionamento correto das
instalações.
• Atualização de sistemas (Software e Banco de Dados):Instalação de softwares e atualizações para a inserção das
informações no banco de dados.

• Atendimentos Avulsos: Atendimento de qualidade
mesmo para clientes que não possuem contrato de
atendimento.
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• Entrega e troca de bobinas: Serviço de entrega e de troca
de bobinas diretamente no relógio de ponto Codin ReP .
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• Suporte Help Desk: Atendimento personalizado para
dar o melhor atendimento ao cliente.

• Troca de baterias: Serviço de análise e de troca de
baterias (quando necessário) para toda linha de produtos
diretamente no local onde se encontra instalado;
Coleta de fotos digitais: Serviço de captura de fotos e
tratamento para inserção das mesmas no sistema de gestão;
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CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS!

Registro Eletrônico de Ponto
Portaria 1510 - Homologado
INMETRO

Controlador
de acesso

Sistema eletrônico
de segurança

Codin Mobile

Totem Touch

Detector de metais

Torniquetes

Reconhecimento
Facial

Soluções de estacionamento
(Cancelas e Tags)

CFTV
Câmeras térmicas e
visuais, NVR’S, DVR’S e
serviços de monitoramento

Totem - Gestão de
estacionamento

Bloqueios eletrônicos
de alto padrão

Revendedor Autorizado

www.telematica.com.br
crm@telematica.com.br

Rua Miguel Casagrande, 200 - Freguesia do Ó
CEP 02714-000 | São Paulo - SP
São Paulo 55 (11) 3933-6363
Demais Localidades: 0800 770 0773

Soluções em Seguridade | Soluções de Acesso | Software de Gestão | CFTV | Registro Eletrônico de Ponto
Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. As informações aqui contidas têm caráter técnico/informativo e não podem ser copiadas,
fotocopiadas, reproduzidas em qualquer meio eletrônico ou de forma legível por máquina, no todo ou em partes, incluindo sites veiculados em redes ou mesmo internet,
sem a autorização prévia/formal da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Esta, reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso
prévio. As imagens aqui apresentadas são meramente ilustrativas.

