QUEM SOMOS

Suricato

®

A Telemática é uma empresa 100% nacional com mais de três décadas de atuação
e focada no desenvolvimento de soluções integradas de Seguridade® . Com produtos
inovadores e adaptados às reais necessidades de mercado, possuindo forte presença
em todos os estados do Brasil e com ampla atuação na América Latina.

México

Panamá
Colômbia

Com recursos avançados a plataforma Suricato garante aos
diversos segmentos, independente do porte da empresa,
uma administração totalmente integrada e online.
®

Peru
Brasil

Bolívia
Chile

Paraguai

Atuando em várias frentes de segurança o Suricato permite a
integração e a convergência dos mais diversos sistemas de
forma transparente ao usuário final. Sua interface intuitiva, dinâmica
e com ótima navegabilidade permite a tomada rápida de decisões.
®

Dentre as aplicações de gestão estão:
acesso, ponto, CFTV, alarme, identificação, rastreamento,
portaria, recepção e veículo.
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SOLUÇÕES DE SEGURIDADE
PARA SUA EMPRESA!

®

Totem TSI Touch
AUTO ATENDIMENTO
(Entrada de visitantes e provisórios).

GB 600 Flap
CATRACAS DE
ALTO PADRÃO

Codin Control Face
®

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO
FACIAL E RECONHECIMENTO

Suricato

®

SAS TSI

Plataforma de gestão
integrada 100% web,
multiplanta e multi-idiomas
com monitoramento e
controle em tempo real.

SISTEMA DE
ALARME SONORO
DE PREVENÇÃO
(cidades, barragens,
usinas e indústrias).

CFTV TSI
Câmeras digitais
ou analógicas,
visuais ou
térmicas.

CFTV Inteligente
Gestão, monitoramento e
análise inteligente de vídeo
(facial, veículos, rastreio
de objetos, ATM, POS e
monitoramento de tráfego).

PD 300
GB 300

PS 300

GT 300

Codin Vena

®

CATRACAS ELETRÔNICAS
DE ACESSO
(Diversos modelos de
gabinetes e leitores além
de uma versão exclusiva
para PNE).

Controle de acesso
através das veias
da palma da mão.
GESTÃO DE VAGAS
DE ESTACIONAMENTO

PAINEL DE GESTÃO
DE VAGAS

CANCELAS DE PEDÁGIOS
E ESTACIONAMENTOS
(Disponível também leitores
de abertura rápida).

TOTEM DE CONTROLE DE
ACESSO - ESTACIONAMENTO
(Modelo com diversos leitores,
expedidor, biometria e cofre).

GUARDIAN - CONTROLADOR
INDIVIDUAL DE VAGAS
POR CONTROLE REMOTO

®

CodinReP

REGISTRO
ELETRÔNICO DE PONTO
(Diversos modelos
homologados e
software de gestão).

AOM TSI

LEGENDA
ACESSO

PONTO

VEÍCULOS

SEGURANÇA

Detectores de Metais TSI
(Portal de Passagem e
detector para revista manual).

Torniquetes TSI
Controle de acesso
rigoroso.

Gerador de Névoa TSI
Proteção contra furtos e
ações de intrusos.

Linha MD
Linha SmartSense

CONTROLADORES DE
ACESSO E AUTOMAÇÃO
(Portas, elevadores, portões, ar
condicionado, alarmes e iluminação).

LAP
LEITURA AUTOMÁTICA
DE PLACAS

Imagens ilustrativas

ANALISADOR
OSTENSIVO MÓVEL
(Veículos equipados com
dispositivos de transmissão
de áudio, vídeo e localização
em tempo real).

