Evento

Conferência, aborda os destaques do
mercado de segurança eletrônica em
Campinas
A Road Show: Destaques da Segurança Eletrônica, realizada pela Revista Segurança
Eletrônica, abordou as melhores estratégias e soluções para o setor
Revista SEC
Fonte e fotos: Revista Segurança Eletrônica

O local ficou lotado, com 150 pessoas presentes

A

conteceu, durante todo
o dia 15 de março, no
hotel Royal Palm, em
Campinas/SP, a Road
Show, conferência exclusiva que abordou as melhores
estratégias e soluções em segurança eletrônica do mercado.
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Estiveram presentes 150 pessoas, ocupação máxima do local.
Durante o evento grandes empresas
do ramo de segurança marcaram
presença e apresentaram soluções
inovadoras, cases de sucesso e formas de aperfeiçoar a prestação de
serviço, como Braseg, Seventh,

JVA, Moni, Protect, Inside, SDC, Tecvoz, Newello, Linear e Radioenge.
A Road Show começou às 9h
com a palestra do gerente de canais da Seventh, Fabrício Junqueira, que apresentou soluções para
projetos de videomonitoramento e
controle de acesso.

Evento
Éverton Lima explicou detalhes do
produto que será apresentado na
ISC Brasil 2017.

Maurício Alves, diretor da JVA
Na sequência, o diretor Maurício
Alves da JVA falou sobre sistema integrado de proteção perimetral. “Eu
não quero filmar o bandido entrando,
eu quero impedir que ele entre, por
isso oferecemos soluções perimetrais”, disse Maurício.

Rafael Danzi, gerente técnico
comercial da Moni
Rafael Danzi, gerente técnico
comercial da Moni, palestrou sobre
como melhorar os serviços, reduzir
os custos e criar novas oportunidades.
“O importante é reduzir a carga de
trabalho daquilo que é dispensável,
daquilo que é possível ser automatizado, e utilizar esse tempo para melhor a central de atendimento, dessa
forma reduzir os custos pode melhorar a qualidade do serviço de atendimento da empresa, por exemplo, pois
a empresa está ganhando disponibilidade de tempo”, explica Rafael.
A empresa Protect levou a solução
de névoa de segurança de proteção
de patrimônio. O gerente comercial

Ricardo Luiz, consultor comercial da Tecvoz apresentou a solução
Tecvoz Nuvem, lançamento recente
de armazenamento em nuvem da Tecvoz e mostrou as diversas formas
de aplicações do produto. O gerente de projetos Heberth Quezada, da
Newello, explicou a importância do
controle de acesso e como esse sistema de segurança pode proporcionar qualidade de vida e bem estar.

Elisandro Panisson, diretor
comercial da Inside
Encerrando o ciclo de palestras da
parte da manhã, o diretor comercial
Elisandro Panisson da Inside, apresentou cases de sucesso na gestão de
empresas de segurança eletrônica e
como as companhias podem aumentar o faturamento ao corrigir falhas e
evitar retrabalhos.
Na parte da tarde, o conferencista
internacional Marcos Sousa palestrou
sobre as Dez Razões para comprar
CFTV e Alarmes. Em seguida, Ricardo Reibnitz, gerente de projetos da
Seventh, apresentou soluções avançadas para centrais de videomonitoramento e portaria remota. O Gerente
Comercial André Botelho da SDC falou sobre servidores e storage, as vantagens e diferencias de um sistema
planejado para videomonitoramento.

Ricardo Luiz, consultor
comercial da Tecvoz

Rosana Follador,
representanre comercial da
Radioenge
O engenheiro André Dini da Linear falou sobre mercado e tendências do controle de acesso e a representante comercial da Radioenge,
Rosana Follador, apresentou a solução de monitoramento via rádio
em Rede Mesh. “O rádio pode ser
implementado onde não há infraestrutura de telefone e internet, dessa forma é possível reduzir custos
operacionais e de instabilidade de
comunicação”, conta Rosana.
O evento encerrou com uma
mesa redonda, em que os palestrantes responderam as perguntas que os
convidados enviaram ao longo do
dia no WhatsApp da conferência.
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Evento

Abese faz um

panorama do setor
para os participantes
da Road Show
Selma Migliori e Christian Visval, promotor do evento, na
conferência em 15 de março, em Campinas/SP

Como parte da abertura oficial do evento, Selma Migliori, presidente da Associação
Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese) fez um
panorama do setor.
Segundo a executiva, apesar do momento delicado do cenário nacional, o setor de
segurança eletrônica foi um dos poucos que conseguiu se manter em crescimento e
as expectativas continuam positivas.

Programação
Participação especial Selma Migliori, presidente da Abese
09:00 Seventh - Soluções inovadoras para projetos de
videomonitoramento e controle de acesso, com Fabrício Junqueira
09:30 JVA - Sistema Integrado de Proteção Perimetral, com Mauricio Alves
10:30 Moni - Melhore seus Serviços, Reduza Custos e Crie Novas Oportunidades, com Rafael Danzi
11:00 Protect - Névoa de segurança na proteção do patrimônio, com Éverton Lima
11:30 Inside - Cases de Sucesso na Gestão de Empresas de Segurança Eletrônica, com Elisandro Panisson
12:00 Almoço
13:30 Dez Razões para comprar CFTV e Alarmes, com Marcos Sousa
14:30 Seventh - Soluções avançadas para centrais de videomonitoramento e portaria remota,
com Ricardo Reibnitz Junior
15:00 SDC - Servidores e Storage: Vantagens e Diferenciais de um Sistema Planejado para 				
Videomonitoramento, com André Botelho
15:30 Tecvoz - Conheça as Soluções da Tecvoz, com Ricardo Luiz
16:00 Newello - Como utilizar o Acesso na Segurança Eletrônica, com Heberth Quezada
16:30 Linear - Controle de Acesso - Mercado e Tendências, com André Dini
17:00 Radioenge - Monitoramento Via Rádio em Rede Mesh, com Rosana Follador
17:30 Mesa Redonda e Encerramento com Coffee
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