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APRESENTAÇÃO



DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE

• Todas as informações descritas neste documento são de propriedade da GR
RASTREAMENTO/OPERAÇÃO 24 HORAS e estão sendo providas em função do recebimento
de uma solicitação de envio de apresentação do produto rastreador .

• As informações incluídas neste documento, inclusive discussões preliminares e posteriores
sobre o assunto não poderão ser divulgadas a terceiros, duplicadas ou usadas na sua
totalidade ou parcialmente para propósitos que não estejam descritos anteriormente, bem
como não poderão ser transmitidas ou de qualquer modo reveladas, no todo ou em parte, a
quem quer que seja, como também não usadas em benefício próprio, para qualquer
finalidade, sem previa autorização da OPERAÇÃO 24 HORAS, ficando expressamente
convencionado que a inobservância do contido nesta declaração, sujeitará a parte faltante, a
responder por todos os prejuízos causados.

NOSSA MARCA:  https://youtu.be/4c7BipHndgY



MISSÃO, VISÃO E VALORES

Valores

Ser líder em qualidade e inovação tecnológica, alinhada com os conceitos de transparência e ética na
condução de suas atividades aliada a uma equipe de alta performance focada na proteção.

QUEM SOMOS

A OPERAÇÃO 24 HORAS é uma empresa especializada em serviços de segurança eletrônica veicular,
patrimonial e IoT, criada por profissionais com mais de 38 anos de experiência no mercado, com o
objetivo único de: desenvolver uma empresa com processos simples e práticos, que fosse
transparente e, ao mesmo tempo, acessível para clientes e fornecedores.

Oferecemos soluções customizadas para garantir segurança, conforto e tranquilidade aos nossos
clientes em situações de logística, emergências sempre atuando na prevenção.

Missão

Proteger a vida em primeiro lugar e zelar as conquistas de cada cliente por
meio de tecnologia, buscando sempre a inovação com o melhor
custo/benefício.

Visão

Estabelecer uma relação próxima ao cliente, ser referência no seguimento,
ter reconhecimento no mercado nacional e internacional e estabelecer
relações comerciais saudáveis.





COLABORADORES

Os profissionais são selecionados de forma criteriosa em busca de
engajamento, desenvolvimento, eficiência e controle efetivo do turnover. A
OPERAÇÃO 24 HORAS tem como política de seleção a contratação de
colaboradores de acordo com as normas legislativas da CLT e demais
exigências do sindicato de classe, oferecendo diferenciais acima destas
obrigações.

• Para crescer, desenvolver-se e oferecer os melhores serviços é preciso investir constantemente.
A aposta da nossa empresa é levar aos nossos clientes o que há de melhor em tecnologia e
atendimento. Com uma equipe altamente especializada somada a estruturas tecnológicas de
ultima geração, o resultado é agilidade no atendimento no serviço e a capacidade de adaptar-nos
às necessidades específicas de cada cliente.

TREINAMENTO

• O moderno conceito de segurança exige perfeita integração entre
homens e sistemas. Assim, acompanhando a velocidade dos
avanços tecnológicos para os mais diversos fins, contamos hoje
com opções viáveis e práticas, voltadas sempre a atender as
necessidades específicas de nossos clientes.



SISTEMAS E TECNOLOGIA

• Todos nossos sistemas são desenvolvidos em base web que permitem o funcionamento em
ambientes remotos e simplificados com pequena exigência de recursos, o que favorece nosso
acesso, mobilidade, contingências e demais integrações sistêmicas.

• Nossa infraestrutura de TI é toda contingenciada, onde possuímos estruturas críticas redundantes,
uma localizada em nosso Data Center local e outra em um Data Center remoto, de forma a
oferecer segurança e alta-disponibilidade para os principais recursos de tecnologia e sistemas.

TELEFONIA – PABX

• Nossa central telefônica segue a tendência das novas centrais SIP
baseadas em VoIP padrão, oferecendo recursos exclusivos para
operações de Central de Atendimento, que exigem alta capacidade e
segurança no processamento e tratamento das ligações com
gravações.

• Servidores de alta-performance HP, Nobreaks APC de grande
autonomia para PCs e Servidores, Gerador a diesel, equipamentos
de rede Cisco redundantes, Firewall Cisco, Antivírus, Backups de
arquivos, dados e sistemas, Ar-condicionado backup e sistema de
CFTV-IP remoto, completam as estruturas básicas de Infraestrutura
local da OPERAÇÃO 24 HORAS.



NOSSOS PRODUTOS SERVIÇOS:

VEICULAR

• Rastreadores para autos, motos, caminhões, ônibus, carro forte , máquinas
agrícolas, embarcações, empilhadeiras, dentre outros.

• Gerenciamento de Riscos.

PATRIMONIAL

• Câmeras CFTV, Portaria Virtual, IoT, Cancelas, Catracas, Controle de Acesso, TAG
Veicular, Alarmes residencial e comercial, Abertura e fechamento de cofres em
joalherias, ERBS, empresas e comercio .

• Projetos para: fazendas, condomínios, empresas, shopping, cidades, residências, 
comércio e joalherias. 



INFRA ESTRUTURA

A Central de Atendimento 24 Horas está estruturada para atender qualquer tipo de emergência e
também auxiliar o usuário em qualquer situação. Com profissionais treinados periodicamente para
prestar o melhor atendimento sempre.

As salas e mobiliário da Central de Atendimento seguem a regulamentação de todos os órgãos
competentes e demais exigências do ministério do trabalho e sindicato de classe.

Salas com ar-condicionado central e isolamento acústico, portas corta fogo, geradores de
eletricidade a diesel, clausura de entrada e saída com identificação personalizada, sistema de
câmeras, luzes de emergência, dentre outros processos de homologação e preventivo.

CENTRAL DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO 24 HORAS



INFRA-ESTRUTURA DA CENTRAL 24 HORAS PRÓPRIA

Computadores de última geração;

Aparelhos de Telefone “CISCO IP Phone” com “Head Sets” importados, com supressor de ruídos
Plantronics e Felitron;

Monitores LED para acompanhamento dos indicadores on-line operacionais e de telemetria e
imagens, bem como câmeras e gráficos de atendimento.

Manuseio rápido de Mapas via Google Maps/Earth de visualização de trânsito e posicionamento de
viaturas;

Geradores e Nobreaks para sustentar toda estrutura;

Links de internet com redundância.



RASTREADOR GPS/GPRS

https://youtu.be/m7V_EpMqRrQhttps://youtu.be/6z7AA59y8Ko

FUNCIONAMENTO



RASTREADOR

Com o melhor custo/beneficio do mercado, via satélite com comunicação multiplexada,
M2M/GPRS e GPS, nossos equipamentos possuem diversas ferramentas para maior segurança e
logística do seu veículo ou de sua frota, sempre atuando na prevenção valorizando a vida.

Dentre outras características o nossos equipamentos possuem: bateria própria, tamanho
reduzido, prova d’agua, baixíssimo consumo de energia, resistentes a trepidações e maresia,
antenas internas, robustez, acelerômetro, telemetria simples e complexa dentre outras funções.

Com nossos rastreadores é possível: rastrear, localizar e bloquear motos, automóveis,
caminhões, ônibus urbano e turismo, carro forte, tratores, máquinas agrícolas, entre outros,
indicando direção e velocidade do veículo monitorado, com cobertura em todo o território
nacional GPS/GPRS/GSM, possui 01 chip embarcado com quatro operadoras VIVO, TIM, CLARO
e OI eliminando, praticamente, as áreas de sombra.

O rastreamento é em tempo real por Internet através de computadores do cliente, através de
aplicativo IOS ou Android ou através de nossa Central de Rastreamento 24 Horas, fornecendo a
sua localização em tempo real via GPS, velocidade, cerca eletrônica, horário de paradas, transito
no percurso, controle de combústivel , Km rodado, sensor de pânico (opcional), dentre outras
ferramentas.

O RASTREADOR da OPERAÇÃO 24 HORAS é um equipamento desenvolvido para rastreamento e
logística de veículos e preenche todos os requisitos estabelecidos pelo Código de Trânsito
Brasileiro (nº 245 – CONTRAN).





Controle da frota em tempo real através de aplicativo, Central de Rastreamento e
Monitoramento 24 horas OPERAÇÃO 24 HORAS e/ou Central instalada na base do Cliente .

Controle de combustível, Km rodado, velocidade tempo parada e em transito, trajeto
percorrido com gráfico de telemetria

Controle do motorista horas trabalhadas, cerca eletrônica com entradas, saídas e paradas

Controle de máquinas agrícolas (tratores e colheitadeiras) tempo de trabalho, localização e
cerca eletrônica

Controle das rotas, freadas bruscas, lombadas e curvas, com aviso de manutenções

Cálculo da distância percorrida, velocidade e combustível, personalização conforme a
necessidade de cada cliente

Relatórios on-line consolidado contendo: rotas, tempo ocioso, horímetro, gastos de
combustível, número de paradas, velocidade máxima atingida podendo ter acesso até 365
dias a todos os eventos

1 chip com 4 operadoras, VIVO, CLARO, OI E TIM, com cobertura nacional eliminando
praticamente as áreas de sombra

MELHOR CUSTO BENEFÍCIO



• Acompanhamento do veículo em tempo real, 24 horas por dia, em todas as áreas do território
brasileiro coberto pelas operadoras de telefonia móvel celular que utilizam o sistema
GSM/GPRS;

• Rastreamento automático a cada 2 minutos com o veículo em movimento, podendo ser
acompanhado via web e App;

• Transmissão de dados por tecnologia GSM/GPRS;

• Controle de quilometragem e combustível;

• Controle de rotas e paradas;

• Cálculo de distância percorrida e velocidade do veículo;

• Gerenciamento inteligente de energia;

• Atualização de Firmware via GPRS;

• Permite a customização do serviço de acordo com cada cliente;

• Visualização sobre mapas digitais detalhados, reproduzindo avenidas, ruas e rodovias de todo o
país;

• Coleta de dados dos 24 satélites geoestacionários em órbita via GPS

• com cobertura nacional;

• Área virtual com cerca eletrônica;

• Visualização de temperatura do veículo e status de ignição e bateria;

PRINCIPAIS FUNÇÕES:



• Visualização de histórico de rotas e geração de relatórios online;

• Não possui antenas externas ou algo que identifique que o veículo está equipado com o
Rastreador;

• Caso o equipamento seja retirado sem autorização, é enviado um alerta imediatamente a
Central de Rastreamento e Monitoramento 24 Horas;

• Personalização dos procedimentos tomados pela Central de Rastreamento e Monitoramento 24
Horas para emergências;

• Geração de relatórios com várias opções de filtro para veículos, logradouros, bairros, cercas
eletrônicas, velocidade dentre outros;

• Permitir que cada usuário tenha acesso somente a visualização limitadas pelo usuário Master,
podendo ter diferentes níveis de acesso conforme escala hierárquica da gestão.

• Cadastramento e consulta de veículos pelos seguintes

atributos: marca, modelo, placa, grupo, subgrupo e outros;

• Permite exibir os pontos de interesse georreferenciados,

como hospitais, bombeiros, Policia , etc.

• O sistema possibilita a consulta do histórico de trajetos

por veículo, mostrando o deslocamento em um

determinado período de tempo;

PRINCIPAIS FUNÇÕES:



• Permite exibir em um mapa a localização de cada veículo, indicando através de cores o status de
cada veículo.

• Permite consultar o histórico de deslocamento do veículo com filtro de período de data.

• Localização do veículo ou de toda a frota em mapas digitais de todo o Brasil com informações de
velocidade, localização e estado da ignição.

• Relatório de login de usuários;

• Personalização de colunas no grid para facilitar a logística;

• Gerenciamento em uma única tela de toda a frota em todo Brasil;

• Rastreador com bateria própria, mesmo retirado o equipamento do veículo o rastreador
continua transmitindo e enviando alerta que o mesmo foi desconectado do veículo;

• Relatório do histórico com filtro de data e horário;
16

• Acompanhamento da frota em tempo real através da
Central instalada na base do cliente e pela nossa Central
de Rastreamento própria 24 horas por dia/7 dias por
semana através que poderá ser acionada em caso de
emergências;

Controle do percurso, permite delimitar as rotas a serem seguidas,
definidas previamente, auxiliando na localização do veículo e áreas
que geram notificação de entrada ou saída do veículo (cerca
eletrônica);

PRINCIPAIS FUNÇÕES:



• Geração de relatórios diários, semanais e mensais com várias opções de filtro para veículos,
logradouros, bairros, cercas eletrônicas, dentre outros;

• Controle de quilometragem;

• Controle de combustível,

• Informações do trajeto percorrido;

• Cadastro de ponto de referência;

• Relatório de permanência em ponto;

• Gráfico de telemetria;

• Relatório consolidado contendo informações como: odômetro, tempo ocioso, horímetro, gasto
de combustível, número de paradas, número de deslocamento e velocidade máxima atingida.

SATÉLITES:

O RASTREADOR OPERAÇÃO 24 HORAS está conectado a 24 satélites em órbita da Terra.

Através dos satélites geoestacionários que estão a uma
altitude de cerca 35.800 km, são enviadas as
coordenadas de latitude e longitude para o GPS
indicando a localização.

A comunicação com a Central de Monitoramento 24
Horas é através de dados via GSM/GPRS/M2M, e localiza

PRINCIPAIS FUNÇÕES:

o veículo com mapas digitalizados e software especifico.



FUNCIONAMENTO:

DATA CENTER

CENTRAL 24 HORAS 0800



Módulo GSM;

Receptor GPS;

Modem GSM/GPRS;

Antena GPS interna;

Antena GSM interna;

1 Chip com quatro operadoras;

Circuito Principal;

Módulo eletrônico AVL;

Interface de comunicação;

Conectores micro fit, fusível, terminais, cintas;

Chicotes para conexão com relês.;

1 Sensor de pânico (antissequestro); (opcional)

Sirene; (opcional)

Sistema de bloqueio do veículo. (opcional)

RECEPTOR GPS:

• Frequência: L1, 1.575, 

• Código C/A: 1.023Mhz; 

• Canais: 32; 

• Antena: ativa, 28dB de ganho máximo; 

• Precisão horizontal: < 3 metros CEP sem SA; 

• Velocidade: 0.1 metros/segundo sem SA; 

• Tempo: 1 microssegundo alinhado com hora 
UTC; 

• Partida fria: 37 segundos (média); 

• Partida morna: 36 segundos (média); 

• Partida quente: 1 segundo (média); 

• Reaquisição dinâmica: 0.1 segundo (média); 

• Taxa de atualização: 5Hz. 

COMPONENTES DO RASTREADOR:



CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES:



PATRIMONIAL

https://youtu.be/90brm6LPqNU



A OPERAÇÃO 24 HORAS oferece aos seus clientes, serviço especializado em consultoria, contando
com mão de obra qualificada para elaboração de Projeto de Segurança.

A Elaboração do Projeto acontece através de visita do nosso consultor técnico ao local que o
cliente deseja proteger, seja sua residência, seu condomínio, seu negócio, ou até indústrias,
shopping, escolas, cidades, fazendas e grandes empreendimentos.

Chegando ao local é realizada minuciosa análise e mapeamento de áreas de risco e vulneráveis. Na
conclusão é diagnosticada a situação e indicada a melhor solução, de acordo com cada ambiente e
necessidade.

Os nossos projetos são viáveis e eficientes, pois adotamos uma postura ética e total transparência
em nossos serviços. É importante escolher bem a empresa que realizará o seu, afinal sua
segurança dependerá do bom desempenho do profissional e de equipamentos eficazes com
tecnologia.

Valorizamos a tecnologia de ponta e as novidades do mercado, por isto fazemos investimentos
permanentes em pesquisas, cursos, simpósios, feiras de negócios e capacitação de nosso corpo
técnico.



CÂMERAS



A) CÂMERAS: AS CÂMERAS IPS SÃO CÂMERAS COM UM COMPUTADOR INTERNO, COM ALTA
QUALIDADE DE IMAGEM, COM RESOLUÇÕES FULL HD A PROVA D’ÁGUA.

B) TRANSMISSÃO DE IMAGENS: REALIZAMOS A TRANSMISSÃO DAS IMAGENS POR MEIO DE
ANTENAS, SEM A NECESSIDADE DE CABEAMENTO PELAS RUAS E POSTES, MINIMIZANDO
MANUTENÇÕES FUTURAS.

DISSEMOS, A TRANSMISSÃO DE IMAGENS É REALIZADA POR ANTENAS E LINK PRÓPRIO COM
GRAVAÇÃO. DESSA FORMA SE TORNA UM BACK-UP IMPORTANTE NA PRESERVAÇÃO DAS IMAGENS.
ESTA VANTAGEM INVIABILIZA QUALQUER SABOTAGEM OU ROUBO.

NÃO POSSUI DVR OU NVR PARA A GRAVAÇÃO DAS IMAGENS QUE POSSA SER LEVADA ELIMINANDO
AS PROVAS DO CRIME.

D) MONITORAMENTO DAS IMAGENS: AS IMAGENS PODEM SER MONITORADAS A PARTIR DE
QUALQUER COMPUTADOR, INCLUSIVE POR MEIO DE CELULARES/ SMARTPHONES CONECTADOS NA
INTERNET. UMA MESMA IMAGEM PODE SER MONITORADA PELA CENTRAL DE MONITORAMENTO 24
HORAS E POR VÁRIOS MORADORES AO MESMO TEMPO DESDE QUE POSSUAM LOGIN E SENHA.

c) Gravação de imagens: As imagens são gravadas em Nuvem e servidores
de última geração, utilizamos mais de um servidor com o benefício da
redundância de gravação.

As imagens estão armazenadas em Data Center e Nuvem, pois como já

A NOSSA SOLUÇÃO DE CÂMERAS IPS É COMPOSTA 
BASICAMENTE POR 04 PARTES:



Speed Dome é um dispositivo destinado a monitorar grandes perímetros, sua
capacidade de movimento e alcance, possibilita imagens com abrangência panorâmica
e riqueza de detalhes.

São, sem dúvida, superiores as câmeras fixas, pois possuem recursos de zoom, pan-tilt,
presets, ajuste de íris e foco automáticos, entre outros inúmeros recursos não
disponíveis em câmeras fixas.

Indicado para: Condomínios, Cidades, Escolas, Supermercados, Áreas Urbanas,
Shopping, Grandes Lojas, Comércios, Empresas, Industrias, entre outros.

São câmeras avançadas com mecanismo de lente zoom de
grande capacidade, entre 2 a 16 vezes, foco e íris
automáticos, movimentação em 360 graus horizontal e 90
vertical, integrados.

Excelente para ser agregado no sistema de vigilância de
condomínios, empresas, industrias, supermercados,
shopping, ruas e praças, pois usa o mais alto grau de
maturidade e confiabilidade, incorporado com um servidor
web, permite aos usuários controlar remotamente via
navegador de internet.

SPEED DOME 



ALARME PATRIMONIAL 



ALARME PATRIMONIAL SEM FIO 

MONITORAMENTO DE COMERCIAIS E RESIDENCIAIS

CARACTERÍSTICAS:

• Até 24 zonas;
• 8 zonas com fio e 8 zonas sem fio, mais duas zonas por teclado adicional
• (8 zonas com 4 teclados);
• Receptor integrado de controle remoto e sensores sem fio;
• Aceita até 128 dispositivos sem fio;
• Controle remoto com identificação de usuário;
• Comunicação via linha telefônica fixa;
• 64 senhas;
• Discagem em DTMF;
• Buffer interno para 256 eventos;
• 1 saída programável (PGM); 
• Download e upload através de modem comercial;
• Barramento que permite a instalação de até 4 teclados e 4 receptores adicionais;
• Detecção e teste de bateria baixa de sensores sem fio;
• Visualização de problemas pelo teclado;
• Emergência médica sem fio;
• Pânico e Incêndio sem fio;
• Teste periódico programável;
• Auto ativação;
• Teste de sensores;



• Indicação de bateria fraca e problemas no barramento;
• Ativação/Desativação de funções;
• Problema gera disparo (corte de linha, energia, circuito da fiação dos sensores entre

outros);
• Teste de telefone programado;
• Programação do tempo de sirene;
• Programação do tempo de entrada e saída;
• Teste periódico por horário;
• Teste periódico por intervalo de tempo;
• Teste de bateria dos sensores sem fio.

CARACTERÍSTICAS:

• ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO POR CONTROLE REMOTO: pode ser ativado/desativado através
de controle remoto. Cada controle remoto é associado a uma senha de usuário e uma vez
acionado terá o mesmo efeito da senha propriamente dita, com a diferença de que a
temporização de saída é anulada.

•

• A senha 01 foi programada com permissão para apenas ativar a central. Se um controle
remoto associado a senha 01 for acionado, o sistema será ativado imediatamente sem
esperar pela temporização de saída. Se o controle remoto for acionado novamente nada
acontecerá, pois a senha 01 não tem permissão para desativar o sistema.



SIMULAÇÃO:

INFRA VERMELHO PASSIVO

A OPERAÇÃO 24 HORAS monitora em tempo real diversos eventos:

• Ativação e desativação do sistema;

• Falta de energia elétrica;

• Violação do sistema (disparo);

• Corte ou curto-circuito do fio da sirene;

• Teste periódico.



CERCA ELÉTRICA:



MONITORAMENTO DE ERBs

Estação Rádio Base 



A OPERAÇÃO 24 HORAS, sempre inovando e buscando novas tecnologias traz ao mercado brasileiro

um novo conceito na proteção e controle de ERBs, armários de telefonia fixa e fibra ótica.

O moderno conceito de segurança exige perfeita integração entre homens e sistemas. Assim,

acompanhando a velocidade dos avanços tecnológicos para os mais diversos fins, contamos hoje

com opções viáveis e práticas, voltadas sempre a atender as necessidades

específicas de nossos clientes.

Com todo o planejamento existente, possibilitamos aos nossos clientes a redução de sua exposição

aos riscos, sinistros, ações inesperadas ou surpresas desagradáveis, sempre atuando na prevenção

em todo território Nacional.

A OPERAÇÃO 24 HORAS aplica e executa com procedimentos operacionais em nichos específicos na

abertura e travamento de portas, cofres, joalherias, carro forte, empresas, hotéis, armazéns, postos

de gasolina, baú de caminhão, cofres em veículos (coleta), supermercados, lotéricas, distribuidoras

de gás, mercados, hipermercados, casa de carnes, empresas, lojas de conveniência, restaurantes,

portarias, guaritas de condomínios, portões, gaveteiros de joias, cofres boca de lobo, portas em

companhias bancárias, entre outros, eliminando as tentativas de roubo e furto.

ERBs E ARMÁRIOS DE TELEFONIA E FIBRA ÓTICA



Monitoramento 24 horas em tempo real, em todas as áreas do território brasileiro;

Gerenciamento em uma única tela de todas as ERBs e armários em todo Brasil;

Abertura e fechamento de acesso (porta) com trava interna no armário de telefonia fixa e fibra

ótica, CCC e Container de equipamentos das ERBs através da Central de Monitoramento 24 horas;

Controle de acesso dos profissionais ao local para manutenção;

Rastreamento dos equipamentos e gráficos de telemetria;

Sensor de abertura e fechamento da porta indicando sua posição (aberta ou fechada);

Cerca eletrônica em caso de roubo ou furto da CPU ou equipamento rastreado alerta automático;

Alerta de sensor de incêndio;

Sistema com bateria própria e autonomia de rastreamento;

Caso o equipamento seja desligado é enviado alerta de violação;

Na falta de energia local é enviado alerta;

Relatórios de manutenção executadas informando: local, dia, hora e profissional;

Sistema de câmeras IP (1 interna e 2 externas) com gravação em tempo real e gravação em nuvem; 

(opcional)

PRINCIPAIS FUNÇÕES:



 Emissão de relatórios de todos os eventos com armazenamento por 365 dias;

 Sensor de temperatura mínima e máxima gerando alertas conforme programação; 

 Alerta de violação da área restrita no CCC, Container de equipamentos e armários de telefonia fixa;

 Permite a customização do serviço de acordo com cada cliente; 

 Área virtual com cerca eletrônica;

 Visualização de histórico e geração de relatórios online;

 Personalização de colunas no grid para facilitar a logística;

 Personalização dos procedimentos tomados pela Central de Rastreamento

e Monitoramento 24 Horas para emergências;

 Geração de relatórios com várias opções de filtro de logradouros, bairros, cercas eletrônicas,
velocidade dentre outros;

 Permitir que cada usuário tenha acesso somente a visualização limitadas pelo usuário Master,
podendo ter diferentes níveis de acesso conforme escala hierárquica da gestão.

 Cadastramento e consulta das ERBs e armários pelos seguintes atributos: identificação, modelo,
região, grupo, subgrupo, dentre outros;

 Não possui antenas externas ou algo que identifique que está equipada com o sistema;

 Permite exibir os pontos de interesse georeferenciados, como hospitais, bombeiros e Policia.

PRINCIPAIS FUNÇÕES:





SOLUÇÕES OPERAÇÃO 24 HORAS 

Controle de reposição de mercadorias nas prateleiras

Central de Destruição Mercados

1 3 4

5

6

Monitoramento de empilhadeiras

Rastreamento Segurança PDV

Analítico

Reposição 

Central de Monitoramento 

2

Segurança na distribuidora



2- Monitoramento de empilhadeiras
• Cerca eletrônica
• Controle do ID do usuário
• Distância percorrida
• Consumo de combustível

3- Rastreamento
• Rota percorrida
• Distancia percorrida
• Tempo de parada
• Comportamento do condutor

• Botão de emergência
• Sinistros (Roubo, Furto)
• Reportes e interface Sistémica
• Histórico de eventos por 1 ano

• Monitoramento da carga
• Gerenciamento preventivo

1- Segurança da distribuidora
• Monitoramento de câmeras IP em tempo real
• Armazenamento no local e em nuvem
• Controle de sinistros
• Interface sistémica

3 4 5 6

2

1



3 4 5 6
2

1

5- Relatórios analíticos dos clientes 
• Quantidade de entradas e saídas de pessoas 
• Controle de vendas por clientes

6- Reposição
• Sensores nas prateleiras
• Sensores de temperatura
• Controle de temperatura dos refrigeradores
• Interface sistémica

• Confirmação de saída da distribuidora
• Confirmação de entrega de reposição
• Confirmação de reposição
• Controle de reposição

4- Segurança no ponto de venda (mercado)
• Monitoramento de câmeras em tempo real
• Armazenagem dos eventos local e em nuvem
• Interface sistémica

• Controle de sinistros
• Geomarketing

1





O principal atrativo para os moradores é a segurança e a queda no valor do condomínio, pela
consequente terceirização da mão de obra.

Torna-se possível monitorar diferentes condomínios ao mesmo tempo, o que permite não só
compartilhar uma mão de obra mais qualificada, mas também reduzir os custos e melhorar a
qualidade dos serviços prestados trazendo mais segurança e tranquilidade aos moradores.

A portaria virtual ou remota está sendo adotada cada vez mais pois, além de viabilizar uma
importante redução de custos, proporciona largas vantagens de controle e segurança através da
utilização de sistemas tecnológicos que controlam, por meio de um software especifico, todo o
fluxo de entrada e saída dos moradores, prestadores de serviços e visitantes.

A Portaria Virtual é uma nova forma de gerenciar
portarias 24 horas por dia 7 dias por semana,
reduzindo as despesas administrativas de condomínios
por meio de sistemas remotos compartilhados tendo
total controle do condomínio.

PORTARIA VIRTUAL



O sistema não elimina a necessidade de um funcionário durante o horário comercial
para o recebimento de mercadorias que necessitem de recibo de entrega ou para
acompanhar um prestador de serviço, mas permite a eliminação dos 5 funcionários da
portaria física (no caso de uma portaria) trazendo melhor custo/benefício com maior
segurança e conforto.

valor da folha de pagamento da portaria, além de não correr riscos como ações
trabalhistas, afastamento por enfermidades, faltas com e sem justificativas, licenças
dentre outros.

A Portaria Virtual Operação 24 Horas traz economia com
folha de pagamento, vale transporte e alimentação, FGTS,
INSS, férias, adicional noturno, uniformes, energia e
situações inesperadas.

Considerando-se um condomínio tradicional de pequeno
e médio porte podemos considerar a redução de 2/3 do

PORTARIA VIRTUAL



PORTARIA VIRTUAL - FUNCIONAMNETO



TAG VEICULAR – RFID



Sistema TAG é uma espécie de chip fixado no para-brisa do veículo (normalmente pelo morador
do Condomínio) que, ao se posicionar na entrada ou saída de veículos da portaria, aciona a
leitura do dispositivo através de uma antena para liberar a abertura da cancela ou portão
automaticamente.

SISTEMA DE TAG RFID

Nos dias de hoje é extremamente necessário controlar
o acesso de pessoas e veículos que transitam nos
condomínios residenciais, comerciais e empresas. O
intuito é o mesmo, agilizar a entrada ou saída de quem
tem autorização e dificultar/impedir a entrada de
desconhecidos e, principalmente, dos suspeitos, a fim
de gerar segurança e organização do fluxo de pessoas e
veículos.

Uma das suas principais vantagens além da segurança é
dar acesso rápido e seguro eliminando filas trazendo
mais conforto aos moradores.



SISTEMA DE TAG RFID

Principais vantagens

• Acionamento automático sem a intervenção do condutor;

• Não possui bateria ou pilha;

• Dispositivo fixo, não sofre quedas ou avarias;

• Dispositivo fixo, não pode ser transportado para outro veículo;

• Dispositivo fixo, não pode ser manipulado por criança ou pessoa mal intencionada;

• Maior eficácia e agilidade no entrar e sair;

• Mantêm o sistema sempre atualizado, pois quando o usuário troca de veículo, é obrigado a 

solicitar um novo dispositivo e informar os dados do novo veículo;

• Controla vaga de garagem através do soft;

• Facilita o acesso com maior segurança evitando filas e trazendo conforto. 



CANCELAS



A cancela automática é um dos meios mais utilizados em controle de acesso de condomínios,
garagens, shoppings, prédios empresariais, etc. Ela é discreta, e muito apropriada para
estacionamentos de alto fluxo de veículos, é ideal para usar no chamado sistema de clausura, no
qual o veículo fica preso entre a cancela e o portão para identificação do motorista.

A cancela quando integrada com o sistema de TAG RFID permite acesso rápido e seguro trazendo
aos moradores conforto eliminando filas.

CANCELAS AUTOMÁTICAS



CONTROLES DE ACESSO



CATRACA é uma espécie de "portão" que permite a passagem de apenas uma pessoa por vez,
permitindo o controle de acesso a ambientes restritos. Catracas são normalmente utilizadas
para controlar a entrada e a saída de pessoas em condomínios, edifícios, empresas ou eventos,
mediante a utilização de dispositivos previamente cadastrados no sistema, do tipo:
cartão/crachá, chaveiros, biometria ou senha.

CONTROLE DE ACESSO POR BIOMETRIA





CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL PARA 

TODOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS

O Contrato de Manutenção oferece uma visita mensal, afim de realizar manutenção
preventiva criteriosa, para realizar verificação completa dos sistemas e componentes,
a fim de corrigir antecipadamente situações que possam provocar danos mais graves,
mantendo os equipamentos sempre em funcionamento, prevenindo os problemas
antes que eles aconteçam e ampliando a durabilidade dos equipamentos.

Na GR RASTREAMENTO/OPERAÇÃO 24 HORAS o nosso cliente está seguro, uma vez
que conta com assistência técnica especializada, através de equipes capacitadas,
habilitadas, padronizadas com excelente estrutura, além de total ética profissional.
Este serviço visa manter o bom funcionamento e estado de conservação dos
equipamentos e serviços, bem como realizar reparos.

Em casos de suporte técnico de emergência, 
colocamos a disposição 24 horas por dia 7 dias 
por semana equipes especializadas para 
atendimento caso não seja solucionado através 
de nossa Central 24 Horas através de nossos 
operadores.



GR CENTRO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO – OPERAÇÃO 24 HORAS 

Rua Dr. Guilherme Bannitz, 126, CJ 81 E - Vila Olímpia – São Paulo – SP  - 04532-060

(11) 5095-9800 – www.operacao24horas.com.br

http://www.operacao24horas.com.br/

