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Projetamos o futuro dedicando-nos  

a aplicar soluções tecnológicas para 

maximizar a qualidade de vida e a 

inteligência da humanidade.
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Projetos  
no Brasil

Nossos clientes



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.



Comunicação



Solução de comunicação integrada e unificada que transforma 
auditórios e plenárias em espaços inteligentes, conectando  
pessoas para além do espaço físico e garantindo interatividade  
e segurança.

i n t e r a t i v i d a d e  ·  c o n e x ã o  ·  s e g u r a n ç a

Sistema de áudio e vídeo para plenárias e auditórios.

Videoconferência.

Telefonia IP.

Sistema de sonorização.

Integração e automatização de alertas.
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Comunicação
Solução



Componentes para Comunicação

Telas interativas Sistemas de áudio Sistemas de 
proteção, segurança 
e comunicação

Telas para videoconferência em alta 

definição (HD), compartilhamento 

sem fio e reconhecimento 

inteligente de escrita à mão.

Microfones, caixas de som e sistema 

de gerenciamento de áudio em 

ambientes de conferências AV 

(áudio visual) desde salas de reunião 

customizadas, auditórios e plenárias.

Sistemas de sonorização que 

oferecem funções de comunicação 

e disseminação de alertas gravados 

ou em tempo real por meio do 

sistema de endereçamento de voz 

permitindo respostas de emergência 

rápidas e eficientes.



Brasil  – Goiânia - GO
 

Av. D. Jamel Cecílio N. 2690
         Ed. Metropolitan Tokyo

         Salas 601-603 - Jd. Goiás
         74810-030

+55 (62) 3414-9500

Brasil – São Paulo – SP
 

Avenida Engenheiro Luiz  
Carlos Berrini, 1748

Edifício E. Office Design Berrini
Salas: 1503/1505/1507, Brooklin

CEP: 04571-090+55  
+55 (11) 3130-6950

Brasil – Brasília – DF
 

American Office Tower, sala 1004 
SCN Quadra 01 bloco F, 

Asa Norte
         70711-905

USA – Miami

Brickell Ave. N. 777
         Brickell Office Space, Suite 500

33131
+1 (304) 721-2724

China – Hong kong

Hong Kong Central Plaza,  
35/F, Central Plaza,  

18 Harbour Roadtecnoit.com.br 4000.2244


