Soluções
Integradas
para sua

Segurança

WIMON.COM.BR

Sua empresa

segura com a parceria.

Você seguro
com a sua escolha.

Fundada em 1996, com sedes em São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais, a Wimon é uma das principais
empresas do segmento, oferecendo sistemas
de controle com soluções personalizadas, além de
serviços e equipamentos de alto desempenho e preços
competitivos.
Com modernos laboratórios, a melhor tecnologia
disponível no mercado e uma equipe de profissionais
com grande capacidade operacional, a Wimon destacase pelo trabalho de acompanhamento que envolve
todas as etapas do projeto, desde a implantação da
infraestrutura necessária até o pós-venda.
O resultado de tudo isso é uma empresa parceira, com
visão de futuro e preocupada em oferecer os melhores
serviços em automação para o controle de acesso de
pessoas e veículos.

Para informações mais detalhadas, acesse:
www.wimon.com.br ou solicite uma visita.

SEGURANÇA é um fator primordial em qualquer ambiente, sobretudo naqueles com grande
circulação de pessoas e veículos. Por esse motivo, a Wimon trabalha para oferecer as melhores
soluções em gestão e controle de acesso, com um portfólio amplo e em sincronia com as
novas tecnologias. Seja qual for a sua necessidade, você pode contar com a experiência e a
qualidade da Wimon.

Consultoria

Controle de acesso

A Wimon conta com uma equipe extremamente

Sistemas integrados e personalizados:

capacitada que disponibiliza a experiência de

É isso que a Wimon oferece a você.

em Segurança Patrimonial

seus profissionais para

para Pedestres e Veículos

avaliar as necessidades

apresentadas e propor as melhores soluções do

Atendemos às mais diferentes demandas do mercado,

mercado.

utilizando tecnologia de ponta para oferecer soluções

• Levantamento de necessidades
• Estudos e projetos de viabilidade
• Desenhos de processos

com

qualidade

comprovada.

Trabalhamos

com

equipamentos de alta performance e design moderno,
gerenciados por softwares de acesso que, além
de possuírem interfaces amigáveis com o usuário,
permitem customizações que atendem às necessidades
de cada projeto.

• Acompanhamento da implantação
• Treinamento
• Operação Assistida

Projetos desenvolvidos de
acordo com a necessidade.

Serviços

Soluções Integradas

Para seu projeto ficar completo e centralizado, a

Sabemos que cada negócio possui necessidades

Wimon fornece todos os equipamentos necessários

específicas de gestão de controle de acesso. Por isso,

para a operação (computador, hub, switch, placa

oferecemos soluções personalizadas, tais como:

controladora, software, controle de acesso, entre

controle de portas, chamada antecipada de elevadores,

outros) e disponibiliza os seguintes serviços:

sistemas de gestão hospitalar, dentre outros.

Contratos de Locação e Manutenção

Instalação de equipamentos

Infra-estrutura de elétrica
e de dados (meio físico)

Cabeamento estruturado

Tecnologias de Identificação:
Leitores
Smart Card

Leitores de
Proximidade

Código
de Barras

Leitores
Biométricos

QR
Code

Tags

Topologia

de CFTV
A Wimon possui uma ampla linha de
produtos destinados ao Circuito Fechado
de TV (CFTV) com tecnologia analógica,
HD analógica e IP, como câmeras de alto
desempenho e infravermelho, gravadores
digitais, conversores UTP, lentes varifocais,
entre outros.

Sistema

ECKTOR
O Ecktor é um software integrado para o
Gerenciamento e Controle de Acesso de pessoas e
veículos. Foi desenvolvido para atender organizações
de diversos segmentos como empresas, edifícios
comerciais e residenciais, instituições de ensino,
clubes, hospitais, etc.
O controle de acesso através de dispositivos de
bloqueios (catracas, torniquetes, portas, cancelas,
etc) garante um elevado nível de controle às
dependências da organização. Cada dispositivo é
gerenciado e controlado através da comunicação
nativa TCP/IP com as placas controladoras de acesso.
Sua autonomia de gestão permite que o sistema
continue operando mesmo em situações de
interrupção com a rede. Assim, a operação não é
prejudicada, preservando a base de dados.

Software próprio em
atividade há 10 anos.

Sistema

ECKTORWEB
Visando proporcionar maior conforto e
comodidade aos nossos clientes, o sistema
Ecktor Web permite o agendamento
antecipado de seus visitantes sem sair
da frente do computador. Além disso, há
também a possibilidade de visualização dos
eventos em tempo real de qualquer lugar
do mundo.

Topologia

de Sistema

Mais 5.000 equipamentos instalados,
em 600 projetos executados.

Segmentos
de Atuação

Empresas

Instituições
de Ensino

Parques

Condomínios
Comerciais
e Residenciais

Hopi Hari

Edifício Olímpia Trade

Faria Lima Square Offices

Condomínio Jardim Lorian

Hospitais

“Fiquei surpreendido com o perfeito funcionamento do projeto desde o primeiro contato até a instalação de todos os
equipamentos. Cumpriram tudo como foi combinado e contratado. Sucesso a toda equipe da Wimon e muito obrigado”.

Oziris Junior - Gestor de T.I., Beto Carrero World

Parceiros

Conheça alguns de nossos parceiros
Bosh, Dell, Furukawa, HID, HP, Indala, LG Eletronics, Microsoft, Motorola, Panasonic, Pelco, Samsung, Sony, Wolpac.
Saiba mais em: wimon.com.br/parceiros

Clientes

Conheça alguns de nossos clientes

Saiba mais em: wimon.com.br/clientes

SP +55 11 2081-7081
RJ +55 21 2564-0884

WIMON.COM.BR

UMA EMPRESA

