Projetamos o futuro dedicando-nos
a aplicar soluções tecnológicas para
maximizar a qualidade de vida e a
inteligência da humanidade.
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A Tecno it é uma empresa em
movimento, sempre renovada pela
dinâmica das conexões, estabelecendo
redes vivas entre o melhor da tecnologia
e projetos de inovação.

Soluções
Nossos produtos são
soluções tecnológicas desenhadas de
forma personalizada, com objetivo de levar
inovação e solução de problemas para
nossos clientes.

Cidade
inteligente
Smart city

Solução

Cidade
Inteligente
smart city

Solução de cidade inteligente que potencializa as diversas
dimensões de inteligência dos centros urbanos, gerando
modernização, transparência, eficiência e eficácia da gestão
pública. Uma cidade inteligente investe em capital humano, social
e tecnologias da informação e comunicação, impulsionando o
crescimento econômico sustentável e a qualidade de vida.
infraestrutura · governança · participação ·
segurança · mobilidade · sustentabilidade
> Infraestrutura tecnológica
> Governança digital
> Segurança
> Participação cidadã
> Mobilidade Urbana
> Sustentabilidade ambiental

Componentes para

Cidade Inteligente

Redes cabeadas
(ópticas e metálicas)
e redes sem fio

Data center

Gestão energética

É o cérebro de armazenamento

Sistemas de contingência energética

e processamento de dados, onde

para casos de falta ou oscilação

São vias de máxima eficiência na

ficam concentrados os sistemas

do fornecimento de energia,

computacionais utilizados na

nobreaks garantem segurança para

gestão da cidade.

a infraestrutura em funcionamento.

transmissão de dados, voz e imagem,
proporcionando conectividade
na cidade, entre órgãos, câmeras,
serviços e aparelhos públicos, bem
como unificação das informações.
Essa infraestrutura possibilita a
disponibilização de Wi-fi livre.

Componentes para

Câmeras
inteligentes

Cidade Inteligente

Segurança da
informação

Câmeras que gravam imagens de

Reconhecimento
facial e análise de
padrões

alta definição, com nitidez e riqueza

Terminais de reconhecimento facial

ameaças diversas, garantindo

de detalhes permitindo o uso de

para controle de acesso e análise

o funcionamento seguro das

inteligência artificial para fazer a

das imagens das câmeras que

operações em TI, e gerando

análise de vídeo.

podem gerar contagem de pessoas,

confiabilidade, integridade,

rastreamento de pessoas/veículos,

disponibilidade, autenticidade

reconhecimento de padrões de

e legalidade.

comportamento e situações de risco.

Proteção de dados contra

Componentes para

Cidade Inteligente

Sistemas de gestão inteligente

Videomonitoramento

Comunicação
por áudio

Informações
geográficas

Edifícios
inteligentes

Incêndio e
emergências

SCADA

Alertas
climáticos

Central de operações
Sala de comando onde operadores podem ter acessar
às soluções implantadas e automatizar ações e fazer
gestão de situações de crise.

O que está
acontecendo

Onde está
acontecendo

Quais ações
tomar

Ações adaptáveis de resposta

Controle
de acesso

Integração extensiva de sistemas

Relatórios

Gestão
Municipal

Viaturas

Agentes
públicos

Componentes para

Cidade Inteligente

Sensores ambientais e árvores
fotovoltáicas

Central digital de
serviços ao cidadão

Sensores ambientais permitem medir, em

Sistema tecnológico para

tempo real, 24 horas por dia, parâmetros

dispositivos móveis com

ambientais como qualidade do ar, níveis de

filtros de visualização,

ruído ou de trânsito e, ainda, indicadores

agendamentos e aviso aos

meteorológicos, podendo gerar alertas em

órgãos municipais sobre

caso de inundações e deslizamentos.

atendimentos públicos
e outras situações.

Sistema tecnológico para
dispositivos móveis com filtros
de visualização, agendamentos
e aviso aos órgãos municipais
sobre atendimentos públicos e
outras situações.
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