
Aplicações em 
indústrias, prédios, 
empresas, 
residências, 
condomínios, 
shoppings, 
saneamento, energia, 
cidades e muito mais.

Controle de acesso, catracas, CFTV 
profissional, rastreamento de veículos sem 
taxas, rádios comerciais, wireless urbano, 
automação e telemetria, controle de 
estacionamentos, cidade digital e ponto 
eletrônico. 

PONTO ELETRÔNICO
O sistema de ponto eletrônico 
trás vários benefícios para o 
empregador e também aos 
empregados. É obrigatório a 
partir de abril de 2012. 
Oferecemos 2 anos de 
garantia, o melhor do mercado.

SOFT PONTO
O software de ponto mostra 
online a marcação de ponto, 
cadastra funcionários, faltas, 
justificativas,  etc.
Gera relatórios mensais e 
anuais.

RASTREAMENTO 
SEM CUSTO MENSAL

Sistema de 
rastreamento de 
veículos em mapas 
com visualização de 4 
câmeras com áudio e 
vídeo, podendo 
controlar veiculo. Sem 
custo mensal. Controla 
500 veículos 
simultaneamente.

RÁDIOS
VENDAS, LOCACAO e 

SERVICOS

O melhor radio 
comunicador para 
empresas e 
segurança, 
empresas, 
indústrias, 
instaladores, 
shopping, taxi, 
galpões, etc.

CFTV
Projetos, instalacao 

e servicos

Oferecemos toda linha 
de CFTV com 
software inteligente e 
profissional com os 
melhores preços. 
Pode contar pessoas, 
caixas, movimento, 
roubo, rastreamento 
automático de 

 ESTACIONAMENTO 
AUTOMÁTICO
Controla com leitura 
automática de placas, 
registrando tudo em 
software em rede, 
podendo avisar 
chegadas via sms se 
necessário. Ideal para 
prédios, condomínios, 
empresas, hóteis, etc.
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e mail: tecnovendas@tecnovendas.com.br
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n Diminuição no processo trabalhista

n Controle de entrada e saída

n Agilidade na folha de pagamento

n Controle de horas extras

n Acompanhamento detalhado dos funcionários via software de ponto ao longo dos anos.

n Os dados são invioláveis com registro permanente

n Acesso online via rede em tempo real.V
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Saiu no Jornal Nacional
Agora é obrigatório a partir de abril de 2012!

AUTOMAÇÃO GERAL 
SEM FIO.

Automação inteligente 
para várias aplicações 
com monitoramento 
remoto sem fio via radio, 
gprs, internet, etc. 
Fazemos; projetos, 
implantações e 
manutenção. 
Sistema com CLP 
integrado e supervisório 
personalizado. 
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