


A SERVICOM

Há 17 anos no mercado, a Servicom Segurança foi fundada por dois
visionários Ipatinguenses.

A Servicom desde o seu início foi estabelecida com o objetivo de
prestação de serviços exclusivamente tecnológicos, explorando
estrategicamente a inteligência por traz dos equipamentos de alarme,
CFTV e controle de acesso, agregando a estes a prestação de serviços
especializados em Monitoramento e Pronto Atendimento.



PORTARIA
AUTOGERENCIÁVEL

Chegou a solução para 
o seu condomínio!



O QUE É?

O Sistema ainda mais inovador, vai além da portaria remota
convencional que se preocupa apenas com o controle de
acesso. A Servicom além de cuidar do controle de acesso,
se preocupa com a segurança de todo o perímetro do
condomínio, garantindo que os moradores tenham facilidade
de acesso e a certeza que estarão realmente seguros.

A Servicom substitui os porteiros físicos pelo serviço de
portaria auto gerenciável, que passa a controlar
remotamente todo o acesso ao condomínio, garantindo mais
segurança e proporcionando reduções significativas nos
custos de portaria.



PARA
USUÁRIO

O acesso dos usuários ao local o se dá através de um
moderno dispositivo de identificação senha individual, tag
ou biometria, que permite a passagem rápida e fácil pela
portaria do prédio.



VEÍCULOS

O acesso as garagens também são controladas por um
dispositivo moderno, anticlonagem e com botão de pânico,
assim caso o morador esteja coagido ou identifique algum
intruso ao entrar ou sair da garagem, é possível acionar a
nossa central de monitoramento a partir do próprio controle
remoto, via botão de pânico, à qualquer horário do dia.



PARA
VISITANTE

Ao chegar ao condomínio o visitante aciona o interfone e é
atendido diretamente pelo morador, mas caso o morador
faça a abertura do portão, o registro da ação é armazenado
pela nossa central de monitoramento, em caso de
irregularidade imediatamente e de forma automática é
exibido em um monitor a imagem ao vivo do visitante e
demais locais do condomínio.



Comunicação IP 
entre condomínio e 

empresa de 
monitoramento



Portaria 
autogerenciável

Segurança, comodidade 
e economia para o 

cliente



Por que Portaria 
Autogerenciável 

Servicom?

Fácil 
Instalação

Fácil 
Programação

+
Dispositivos

Software
Servicom

Gestão de acesso
condominial

Maior segurança 
em seu condomínio



Redução de custos

+50%

Na taxa condominial



“SEGURANÇA QUE VOCÊ VÊ,
PROTEÇÃO QUE VOCÊ SENTE.”


