
Tecnologia Aplicada e
Geração de Negócios

4 Verticais de atuação





Soluções WIFI

O que faz? Diferenciais

Conectividade comercial, 
municipalidades, segurança 
pública, conexão rural, internet 
para escolas e comunidades, 
acesso residencial, hotelaria, 
entre outros.

• Comunicação de dados sem fio 
de até 200 km

• Telefone rural de longo alcance

• Repetidores GSM

• Cameras gravadores de longo 
alcance

Principais Clientes

Imagens

www.bootcomp.com.br



LOGOMARCA 
EMPRESA

O que faz? Diferenciais

Principais Clientes

Datainfo

www.datainfo.inf.br

• Soluções Móveis

• Desenvolvimento de Aplicações 
e DevOps

• Integração de Aplicações

• Sustentação de Sistemas

• Business Intelligence e Big Data



Mapeamento para certificação sucroenergética

O que faz? Diferenciais

A Geoambiente produz e fornece 
relatórios e mapas que evidenciam 
conformidades ambientais para o 
atendimento aos requisitos da 
certificação RTRS para Soja e das 
certificações Bonsucro, RFS-2/EPA, 
METI, CARB, ISCC e RenovaBIO para 
Cana e Biocombustíveis.

• Processamento de grandes 
quantidades de dados em 
prazos curtíssimos

• Resultados de altíssima 
qualidade e confiabilidade

• Validação dos dados recebidos 
reduzindo a possibilidade de 
erros, facilitando a pré-auditoria 
e auditoria nos clientes

www.geoambiente.com.br

Principais Clientes



DataSafra

O que faz? Diferenciais

DataSafra é a Plataforma de 
Monitoramento Agrícola por 
Satélite, que mostra a evolução da 
safra em tempo quase real.
Mapas, gráficos e tabelas, com 
informações da área plantada, data 
de plantio e de colheita de cada 
talhão, para amplas regiões, na 
safra corrente e anteriores.

• Monitoramento para safras de 
soja e milho 

• Dados atualizados a cada 10 
dias

• Dados apresentados em nível 
de talhões, municípios, 
macrorregiões e estados

www.datasafra.com.br

Principais Clientes



LOGOMARCA 
EMPRESA

Hexagon AgrOn
Computadores de Bordo

O que faz? Diferenciais

• Automação de máquinas
• Planejamento e Otimização
• Monitoramento
• Eletrônica embarcada
• Rastreabilidade em áreas sem 

conectividade de internet
• Intervenção remota de 

máquinas

• Funciona on-line e off-line

• Visualização direta e sem pré-
processamento na solução Smart
Farm (web-based)

• Monitoramento da máquina e 
dos implementos 
individualizados

https://hexagonagriculture.com/pt-br

Principais Clientes



LOGOMARCA 
EMPRESA

Smart Farm

O que faz? Diferenciais

Produtores acessam imagens de 
alta-resolução em aplicação on-
line com funcionalidades e mapas 
que permitirão fazer a gestão de 
toda a fazenda - Inspeção em 
tempo-real e visualização para 
criar a melhor plano de operação 
e agricultura de precisão.

• Funciona em Navegador WEB

• Simples e intuitivo

• Mapa + Analíticos para fácil 
análises das informações

• Pode ser integrado com 
qualquer tipo de comp. bordo

https://www.hexagongeospatial.com/industries/smart-nation/agriculture 

Principais Clientes



e-Kersys – Plataforma de Gestão Florestal

O que faz? Diferenciais

Plataforma web para cadastro das
áreas de plantio florestal, com
foco em planejar, controlar e
gerenciar todo o processo
produtivo da cadeia agroflorestal.
Gera indicadores de custos,
desempenho e eficiência
produtiva e operacional.

• Plataforma web
• Coleta de dados mobile e off-line 

no campo
• Velocidade para consultas de 

relatórios e indicadores
• Alertas operacionais
• Integração com outros sistemas

www.kersys.com.br

Principais Clientes

Prospecção Apontamento Aprovador Máquinas Painel



Mobilidade, Identificação e coleta de dados

Soluções Benefícios

www.proxion.com.br

• Aplicativo para apontamento de 
tarefas realizadas e/ou ordens de 
serviços, integrado a um 
ERP/legado;

• Aplicativo para coleta de amostras 
com foto, geoposicionamento, data 
e responsável para base de dados;

• Terminais portáteis robustos  e 
selados IP67 para uso em campo:
✓ Plataforma Android com scanner 

barcode e rfid, GPS e 4G;
✓ Impressoras portáteis para 

recibos e comprovantes;
• Computadores veiculares;
• Identificação de localização e 

rastreio de serviços.

• Informações para tomada de 
decisões no ponto de operação;

• Apontamentos eficazes, operações 
realizadas e comprovadas com foto, 
horário e geolocalização;

• Ordens de serviços sem erros 
operacionais, direcionadas por 
operadores e por localização;

• Ganho de tempo e economia nos 
deslocamentos em grandes áreas;

• Produtividade e indicadores em 
curto prazo para correções;

• Um único equipamento para todas as 
ações no campo, incluindo wifi e 4G;

• Gestão em tempo real dos serviços e 
ordens.



O que faz? Diferenciais

Principais Clientes

Imagens

Organização multinacional alemã, fundada em 1958.

Fabricante de cabos, conectores, antenas, racks para 
fibra óptica e rádio frequência.www.rosenberger.com.br

• Aquisição de dados.
• Conectividade de dispositivos.
• Cabeamento para transmissão, 

monitoramento e controle.
• Vigilância e proteção.
• Transmissão de dados.

• Fabricante líder mundial em 
conectividade óptica e rádio 
frequência.

• Produção no Brasil.
• Customização de produtos.
• Referência em qualidade e 

eficiência.
• Acessória técnica.



LOGOMARCA 
EMPRESA

SuperClient RPA

O que faz? Diferenciais
Automação de processo robótico 
(RPA) é o uso de software para 
execução automática de tarefas 
rotineiras que fazemos no 
computador.
- Buscar, copiar e colar 
informações
- Conciliar valores ou informações
- Cadastramentos em geral
- E muito mais!!

• Aumento de Produtividade e 
velocidade na execução das 
tarefas

• Redução de custos. Fazer mais 
com menos recurso

• Melhora da precisão,  
qualidade e conformidade.

• Fácil Escalabilidade. Operação 
24x7

Principais Clientes

Imagens

www.superclient.com.br





LOGOMARCA 
EMPRESA

Datainfo

O que faz? Diferenciais

Principais Clientes

www.datainfo.inf.br

• Soluções Móveis

• Desenvolvimento de Aplicações 
e DevOps

• Integração de Aplicações

• Sustentação de Sistemas

• Business Intelligence e Big Data



Mobilidade e coleta de dados

Soluções Benefícios

• Tecnologias para indústria 4.0, 
identificações por barcode e 
rfid, incluindo:
✓ Coletores de dados;
✓ Leitores e portais RFID;
✓ Impressoras Térmicas;
✓ Scanners fixos e móveis.

• Redes sem fio gerenciadas;
• Suprimentos especiais para 

identificações;
• Integrações com ERP.

• Rastreabilidade de produtos e  
ativos;

• Apontamentos nos locais onde 
ocorrem as operações;

• Eliminação de erros humanos;
• Dados unificados no ERP;
• Controle de processos críticos;
• Assertividade nos indicadores;
• Identificação e eliminação dos  

pontos de falhas operacionais.

Principais Clientes

www.proxion.com.br

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://content.answers.com/main/content/wp/en/f/ff/Vw_logo.jpg&imgrefurl=http://www.answers.com/topic/vw-logo-jpg&h=300&w=300&sz=21&tbnid=iw6uCSnB-M33CM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=volkswagen+logo&um=1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.quest-online.com/NewFiles/images/Ford_Corporate_Logo.jpg&imgrefurl=http://www.quest-online.com/NewFiles/breakingnews.html&h=960&w=1280&sz=85&tbnid=mQ8kbiMhhEQZBM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=ford+logo&um=1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1
http://www.eaton.com/EatonCom/index.htm


Identificações para indústrias

• Impressoras  industriais 
gerenciadas; (venda ou locação)

• Manutenção e serviços onsite;
• Aplicativo para editar e gravar 

etiquetas e Tags-rfid;
• Dados variáveis vindos do ERP;
• Treinamentos operacionais nas 

impressoras e uso dos suprimentos 
corretos;

• Análise e testes para os 
suprimentos ideais: etiquetas e tags.

• Baixo custo de aquisição;
• Visibilidade e controle total dos 

processos de identificação;
• Impressão de etiquetas e tags 

em um único equipamento;
• Velocidade nas identificações;
• Garantia de leitura dos códigos 

impressos;
• Elimina paradas inesperadas 

por falta de manutenção ou 
gestão remota dos 
equipamentos.

Principais Clientes

www.proxion.com.br

Soluções Benefícios

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://content.answers.com/main/content/wp/en/f/ff/Vw_logo.jpg&imgrefurl=http://www.answers.com/topic/vw-logo-jpg&h=300&w=300&sz=21&tbnid=iw6uCSnB-M33CM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=volkswagen+logo&um=1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.quest-online.com/NewFiles/images/Ford_Corporate_Logo.jpg&imgrefurl=http://www.quest-online.com/NewFiles/breakingnews.html&h=960&w=1280&sz=85&tbnid=mQ8kbiMhhEQZBM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=ford+logo&um=1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1
http://www.eaton.com/EatonCom/index.htm


Infraestrutura sem fio - Profissional

• Análise detalhada do ambiente 
para redes sem fio, com 
mapeamento da cobertura em 
mapa de calor, identificação de 
possíveis interferências, áreas 
de sombra e o sinal ideal para o 
projeto.

• Informações fundamentais para 
o melhor local e quantidade de 
antenas.

• Garante que a rede 
wireless terá a cobertura e 
performance necessária 
para suportar as operações 
com mobilidade em 
processos críticos;

• Eliminam-se improvisos 
Documentação do projeto

• Escopo completo dos 
serviços necessários.

Principais Clientes

www.proxion.com.br

Estudo wireless Benefícios

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://content.answers.com/main/content/wp/en/f/ff/Vw_logo.jpg&imgrefurl=http://www.answers.com/topic/vw-logo-jpg&h=300&w=300&sz=21&tbnid=iw6uCSnB-M33CM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=volkswagen+logo&um=1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.quest-online.com/NewFiles/images/Ford_Corporate_Logo.jpg&imgrefurl=http://www.quest-online.com/NewFiles/breakingnews.html&h=960&w=1280&sz=85&tbnid=mQ8kbiMhhEQZBM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=ford+logo&um=1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1
http://www.eaton.com/EatonCom/index.htm


O que faz? Diferenciais

Organização multinacional alemã, fundada em 1958.

Fabricante de cabos, conectores, antenas, racks para 
fibra óptica e rádio frequência.

• Fabricante líder mundial em 
conectividade óptica e rádio 
frequência.

• Produção no Brasil.
• Customização de produtos.
• Referência em qualidade e 

eficiência.
• Acessória técnica

Principais Clientes

www.rosenberger.com.br

• Aquisição de dados.
• Conectividade de dispositivos.
• Cabeamento óptico para 

transmissão, monitoramento e 
controle.

• Vigilância e proteção.
• Transmissão de dados.



LOGOMARCA 
EMPRESA

SuperClient RPA

O que faz? Diferenciais

Automação de processo robótico 
(RPA) é o uso de software para 
execução automática de tarefas 
rotineiras que fazemos no 
computador.
- Buscar, copiar e colar informações
- Conciliar valores ou informações
- Cadastramentos em geral
- E muito mais!!

• Aumento de Produtividade e 
velocidade na execução das 
tarefas

• Redução de custos. Fazer mais 
com menos recurso

• Melhora da precisão,  
qualidade e conformidade.

• Fácil Escalabilidade. Operação 
24x7

Principais Clientes

www.superclient.com.br



LOGOMARCA 
EMPRESA

Desenvolvimento de softwares

O que faz? Diferenciais

Principais Clientes

Imagens

Soluções em TI específicas para 
o seu negócio!

A fábrica de software da TRIA 
SOFTWARE através de seus 
especialistas em TI e em gestão 
é capaz de criar produtos ou 
sistemas sob medida para cada 
cliente, nas mais modernas 
linguagens de programação.  

www.triasoftware.com.br

• Atendimento personalizado
• Indicadores de qualidade e 

produtividade em cada fase do 
desenvolvimento

• Uso de metodologias ágeis 
(profissionais SCRUM Master)

• Profissionais certificados em 
variadas linguagens de 
programação.



LOGOMARCA 
EMPRESA

Automação de processos - RPA 
(Robotic Process Automation)

O que faz? Diferenciais

• Aumento de produtividade (24 
horas/ 7 dias da semana)

• Minimização de erros e 
retrabalhos

• Colaboradores mais motivados 
(executam tarefas estratégicas)

• Qualidade padronizada
• Aumento de velocidade de 

entrega

Principais Clientes

rpa.triasoftware.com.br

Automação de processos 
através do desenvolvimento de 
software robôs (bots), os quais 
assumem tarefas repetitivas e 
que possam ser programadas. O 
RPA pode ser aplicado em 
qualquer tipo de processo, por 
exemplo, financeiro, de 
atendimento a cliente, etc.

Meu nome é T-BOT. 
O robô da TRIA 
SOFTWARE :)

Sou capaz de realizar 
a automação de 

processos 
transformando para 
o digital as tarefas 

repetitivas para sua 
empresa ganhar 

velocidade, 
produtividade e 

tempo.





As soluções de Wi-Fi da 

Bootcomp foram otimizadas para 

fornecer o melhor desempenho

em uma grande variedade de 

aplicações.

Conectividade comercial, 

municipalidades, segurança

pública, conexão rural, internet 

para escolas e comunidades, 

acesso residencial, hotelaria, 

entre outros.

Principais Soluções

Alguns Usuários das nossas Tecnologias

WWW.BOOTCOMP.COM.BR

Educação e 
Cultura

Segurança

Saúde

Transportes



LOGOMARCA 
EMPRESA

O que faz? Diferenciais

Principais Clientes

Datainfo

www.datainfo.inf.br

• Soluções Móveis

• Desenvolvimento de Aplicações 
e DevOps

• Integração de Aplicações

• Sustentação de Sistemas

• Business Intelligence e Big Data



LOGOMARCA 
EMPRESA Grupo Fundamentos

Unidades de Negócio Escritórios

- Ti e Telecom
- Automação e Segurança
- Instalações Industriais
- Sistemas
- Engenharia

- São José dos Campos – SP
- São Paulo – SP
- Rio de Janeiro – SP
- Orlando – FL, EUA

Alguns Clientes

www.fundamentos.com.br

- Atuamos em todo território 
nacional

Dividimos nossos esforços e nossas 
soluções em 5 unidades de 
negócios, cada uma com um 
portfolio de serviços e soluções 
altamente especializadas e 
profissionais.



LOGOMARCA 
EMPRESA Soluções de Redes Ópticas Passivas (GPON)

O que faz? Diferenciais

Acessos de até 10 Gbps, aliadas a 
redes Mesh para sensoriamento, 
que proporcionam um grau de 
confiabilidade extraordinário, 
necessário para uma tomada 
rápida de decisão em eventos 
críticos da rede.

- Menor custo de implantação
- Baixo custo de operação e 

manutenção
- Eficiência e produtividade

Principais Clientes

Educação, Saúde, Guarda e defesa civil, Mobilidade Urbana, Meio ambiente, 
Secretarias da administração pública, Energia e Ambientes Críticos (não 
controlados);

www.fundamentos.com.br



LOGOMARCA 
EMPRESA Soluções de Segurança e Controle

O que faz? Diferenciais

Oferecemos um conjunto de 
soluções que atendem serviços 
de utilidade pública. Através de 
sistemas analíticos, fornecemos 
uma grande melhora em 
segurança e controle.

• Análise de vídeo de última 
geração

• Pesquisa de Aparência
• Detecção de movimento 

incomum
• Autoaprendizagem

Principais Clientes

www.fundamentos.com.br



LOGOMARCA 
EMPRESA Soluções de Monitoramento Fim-a-Fim

O que faz? Diferenciais

Centraliza todas as métricas e 
eventos, realiza a Monitoração de 
Telecom, Infra, Aplicações (Log
Analitycs), Negócio e Eventos 
Externos (clima, reclamações, entre 
outros.), centralizando todas as 
funcionalidades da Monitoração Fim-
a-Fim se tornando fonte e única com 
todas as informações necessárias.

• Aumento dos Índices de 
Disponibilidade

• Economia: Capacidade Contínua 
x Capacidade Necessária

• Troubleshooting automatizada
• Análise preditiva

Principais Clientes

Imagens

www.fundamentos.com.br



Agility

O que faz? Diferenciais

O Agility é uma solução completa 
para o planejamento, gestão e 
atendimento ao cidadão, levando 
agilidade aos processos internos das 
Prefeituras, através de Inteligência 
Artificial e Machine Learning.
Traz redução de custos operacionais 
e de tempo de planejamento para 
as prefeituras.

Executa o processo completo 
de atendimento de chamados: 
registro da solicitação pelo 
cidadão, triagem automática de 
chamados, workflow, 
planejamento automático, 
despacho de equipes, solução 
do problema e feedback ao 
cidadão.

www.geoambiente.com.br/agility

Principais Clientes



LOGOMARCA 
EMPRESA

Hexagon Smart Cities

O que faz? Diferenciais

A Hexagon ajuda cidades a serem 
cada vez mais autônomas 
mapeando e conectando dados 
existentes que permite a 
consciência situacional para 
tomadas de decisões inteligentes

• Smart SINTER

• Smart Monitoring

• Smart Census

• Smart Controller

• Smart IPTU

https://www.hexagongeospatial.com/industries/smart-cities

Principais Clientes

https://www.hexagongeospatial.com/industries/smart-cities


Mobilidade, Ordens de serviços e Coleta de dados

Soluções Benefícios

• Aplicativo para apontamento de 
tarefas realizadas e/ou ordens de 
serviços, integrado a um ERP;

• Terminais portáteis robustos  e 
selados para uso em campo:
✓ Coletores de dados Android com 

scanner, GPS e 4G;
✓ Tablets profissionais, Android ou 

Windows IP67 com leitor rfid e 
barcode.

• Computadores veiculares;
• Identificação de localização e 

rastreio de serviços;
• Equipamentos com GPS, 4G e que 

podem ser integrados a outros 
sistemas de gestão.

• Informações para tomada de 
decisões no ponto de operação;

• Apontamentos eficazes, operações 
realizadas e comprovadas com foto, 
horário e geolocalização;

• Ordens de serviços sem erros 
operacionais, direcionadas por 
operadores e por localização;

• Ganho de tempo e economia nos 
deslocamentos em grandes áreas;

• Produtividade e indicadores em 
curto prazo para correções;

• Gestão em tempo real dos serviços e 
ordens.

www.proxion.com.br



O que faz? Diferenciais

Principais Clientes

Organização multinacional alemã, fundada em 1958.

Fabricante de cabos, conectores, antenas, racks para 
fibra óptica e rádio frequência.www.rosenberger.com.br

• Fabricante líder mundial em 
conectividade óptica e rádio 
frequência.

• Produção no Brasil.
• Customização de produtos.
• Referência em qualidade e 

eficiência.
• Acessória técnica

• Aquisição de dados.
• Conectividade de dispositivos.
• Cabeamento para transmissão, 

monitoramento e controle.
• Vigilância e proteção.
• Transmissão de dados.



LOGOMARCA 
EMPRESA

Agenda Fácil

O que faz? Diferenciais

Agendamento de consultas de 
saúde via Aplicativo com o foco 
em reduzir o trabalho de gestão 
das vagas das unidades de saúde

• Redução da Fila de espera

• Remarcações automatizadas

• Envio de Mensagens de 
confirmação automatizadas

• Controle de Produção digital

Clientes

Imagens

www.onetsistemas.com



LOGOMARCA 
EMPRESA

SuperClient RPA

O que faz? Diferenciais

Principais Clientes

Imagens

www.superclient.com.br

Automação de processo robótico 
(RPA) é o uso de software para 
execução automática de tarefas 
rotineiras que fazemos no 
computador.
- Buscar, copiar e colar informações
- Conciliar valores ou informações
- Cadastramentos em geral
- E muito mais!!

• Aumento de Produtividade e 
velocidade na execução das 
tarefas

• Redução de custos. Fazer mais 
com menos recurso

• Melhora da precisão,  
qualidade e conformidade.

• Fácil Escalabilidade. Operação 
24x7



LOGOMARCA 
EMPRESA

ECOCHAIN / Moeda Verde

O que faz? Diferenciais 1de2( B&V)

• A solução Ecochain Moeda Verde é 
baseada em tecnologia Blockchain que 
possibilita geração de renda para 
indivíduos e famílias através da troca 
de resíduos sólidos por ...

• uma criptomoeda própria, que é aceita 
no comercio local (suportada por uma 
plataforma de negócios (pandapay), 
como meio de pagamento, permitindo 
ao seu portador, pagar os impostos  
municipais, e outros compromissos.

Principais Clientes

Logo da 
Empresa

* Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança/ SP

Imagens

www.ecochain.com.br

•TECNOLOGIA BLOCKCHAIN
•Registros permanentes e compartilhados das 
transações.
•Aumento de transparência nas transações e 
contratos.
•Rastreabilidade dos processos e transações.
•Melhoria de produtividade, redução do tempo 
gasto nas transações e a eliminação de 
agentes intermediários.
•Proof-of-work – Validação prévia à permissão 
de criação de novo bloco, aumentando a 
segurança e confiabilidade dos processos.



• A  titulo de informação, sugerimos assistir ao vídeo sobre a Moeda Verde, 
desenvolvido pela Pref.Municipal de S.C.Esperança.

• https://drive.google.com/file/d/1nBUk1aQ3UEtuhTHd6jQ29nZ7AnSFhZKC/view

LOGOMARCA 
EMPRESA

ECOCHAIN / Moeda Verde

O que faz? Diferenciais 2de2( B&V)

• A solução Ecochain Moeda Verde é 
baseada em tecnologia Blockchain que 
possibilita geração de renda para 
indivíduos e famílias através da troca 
de resíduos sólidos por ...

• uma criptomoeda própria, que é aceita 
no comercio local (suportada por uma 
plataforma de negócios (pandapay), 
como meio de pagamento, permitindo 
ao seu portador, pagar os impostos  
municipais, e outros compromissos.

Principais Clientes

Logo da 
Empresa

Imagens

www.ecochain.com.br

•SISTEMA APLICATIVO MOEDA VERDE
• Eliminação do  descarte de lixo, irregular,
•Economia no uso do Aterro Sanitário,
•Redução do impacto negativo na polução do 
ar, agua, meio albiente;
•Economia de custos na coleta seletiva , dos 
resíduos;
•Inclusão social;
•Educação ambientel ( para crianças e adultos)
•Eliminação de índices de doemças / 
arbbovroses (dengue, zika, chikungunya, 
outras)

https://drive.google.com/file/d/1nBUk1aQ3UEtuhTHd6jQ29nZ7AnSFhZKC/view




Um Sistema fácil de usar e 

confiável, para que voce concilie

seus cartões de forma simples e 

prática

Evite fraudes com troca de 

máquinas, comprovantes falsos, 

vendas canceladas. E erros com 

pagamentos não efetivados, 

taxas indevidas, antecipações

indevidas.

Algumas Soluções

Alguns Usuários da Tecnologia

WWW.BOOTCOMP.COM.BR

Conciliação 
de 

Vendas

Auditoria 
de 

Taxas

Conciliação 
de

Bancária



LOGOMARCA 
EMPRESA

O que faz? Diferenciais

Principais Clientes

Datainfo

www.datainfo.inf.br

• Soluções Móveis

• Desenvolvimento de Aplicações 
e DevOps

• Integração de Aplicações

• Sustentação de Sistemas

• Business Intelligence e Big Data



LOGOMARCA 
EMPRESA

Store Locator – Google Maps Platform

O que faz? Diferenciais

A Geoambiente, Google Premium
Partner, oferece os serviços da
Google Maps Platform, para
desenvolvimento da solução de
Store Locator. Esta solução
permite a criação de um mapa
interativo para seu website, que
exibe a localização de seus
pontos-de-venda aos clientes.

• Maior interatividade com o
público

• 99% de cobertura no mundo

• 25 milhões de atualizações/dia

• Suporte Técnico exclusivo
Geoambiente

www.geoambiente.com.br

Principais Clientes



LOGOMARCA 
EMPRESA

Pickup in Store – Google Maps Platform

O que faz? Diferenciais

A Geoambiente, Google Premium 
Partner, oferece os serviços da 
Google Maps Platform para 
desenvolvimento  da aplicação de 
Pickup in Store. Esta solução 
permite que os clientes selecionem 
os pontos-de-venda mais próximos 
para a retirada de suas compras 
feitas por e-commerce.

• Proporciona melhor experiência 
aos clientes

• Clientes que retiram na loja 
gastam entre 15% a 20% mais na 
hora da compra

• Suporte Técnico exclusivo 
Geoambiente

www.geoambiente.com.br

Principais Clientes



LOGOMARCA 
EMPRESA

Gerenciamento de equipes
Google Maps Platform

O que faz? Diferenciais

A Geoambiente, Google Premium 
Partner, oferece a Google Maps 
Platform para desenvolvimento de 
sistemas de gerenciamento de 
equipes em campo, que permitem 
a localização de endereços, 
roteirização e delimitação de áreas 
para atendimento e despacho de 
equipes.

• Otimização de custos no 
despacho de equipes

• Otimização de tempo no 
atendimento aos clientes

• Atendimento exclusivo 
Geoambiente

www.geoambiente.com.br

Principais Clientes



LOGOMARCA 
EMPRESA

O que faz? Diferenciais

Hexagon Geospatial utiliza a 
inteligência de localização 5D 
para ajudar empresários a 
tomarem decisões mais 
inteligentes

• Diversas Plataformas de 
desenvolvimento Luciad API; 
Google Maps API; M.App API

• Logística multicritério

• Geomarketing multicritério

http://www.hexagongeospatial.com/

Principais Clientes

Hexagon Smart Retail

https://www.hexagongeospatial.com/


Mobilidade, Identificação e coleta de dados

Soluções Benefícios

• Identificação de produtos e ativos 
com código de barras e RFID;

• Auto atendimento e suporte para 
vendas consultivas;

• Ponto de venda(PDV) móvel, 
Scanners fixos e móveis, Leitores 
e portais RFID, dispositivos para 
auto atendimento(totens);

• Redes wireless profissionais.

• Maior produtividade por loja;
• Mais agilidade no atendimento, 

recebimento de mercadorias e 
gerenciamento dos estoques;

• Aumento nas vendas e na satisfação 
dos clientes com menor tempo de 
espera;

• Mais segurança e assertividade nos 
itens entregues e nas reposições de 
estoque;

• Controle dos ativos da empresa.

www.proxion.com.br

Principais Clientes



Identificações e impressão

• Impressão  térmicas com alta 
performance para cupons e 
etiquetas;

• Identificação de local e 
endereços com barcode e RFID;

• Manutenção e serviços onsite;
• Treinamento operacional 

onsite das impressoras;
• Suprimentos especiais 

etiquetas e tags;
• Impressão móvel via wifi.

• Baixo custo de aquisição, 
locação ou venda;

• Qualidade nas identificações, 
leituras garantidas;

• Agilidade nas movimentações 
de vendas, controle de estoque 
e reposições nas lojas;

• Maior controle nos estoques 
centralizados e compras;

• Visibilidade da cadeia de 
vendas.

Principais Clientes

www.proxion.com.br

Soluções Benefícios



LOGOMARCA 
EMPRESA

SuperClient RPA

O que faz? Diferenciais

Principais Clientes

Imagens

www.superclient.com.br

Automação de processo robótico 
(RPA) é o uso de software para 
execução automática de tarefas 
rotineiras que fazemos no 
computador.
- Buscar, copiar e colar informações
- Conciliar valores ou informações
- Cadastramentos em geral
- E muito mais!!

• Aumento de Produtividade e 
velocidade na execução das 
tarefas

• Redução de custos. Fazer mais 
com menos recurso

• Melhora da precisão,  
qualidade e conformidade.

• Fácil Escalabilidade. Operação 
24x7



LOGOMARCA 
EMPRESA

Fisco Manager 
SOLUÇÕES EM SOFTWARES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS (RPA)

O que faz? Diferenciais

AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS 

Entendemos o seu processo fiscal/ 
tributário e o transformamos em 
sistemas capazes de simplificar as 
análises, a geração de arquivos e 
transmissão das informações aos 
órgãos competentes.

• Empresa especialista em RPA 
(Robotic Process Automation)

• Produtos já prontos: SPED-T, 
Geração de Guias, 
Recuperação de XML e 
Saneamento de Cadastro de 
clientes, empresas e 
fornecedores

• Integração com qualquer ERP

Principais Clientes

www.fiscomanager.com.br

AUTOMATIZE ATRAVÉS DE ‘BOTS’ (RPA) 
SEU PROCESSO FISCAL OU TRIBUTÁRIO



LOGOMARCA 
EMPRESA

DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS (APPs)

O que faz? Diferenciais

Desenvolvimento de Aplicativos 
Móveis intuitivos para iOS e 
Android para facilitar o dia a dia de 
seu cliente (consumidor), 
proporcionando uma melhor 
experiência com sua marca.

Principais Clientes

www.triasoftware.com.br

Por que ter um App?

❑ Gere publicidade direta e indireta

❑ Canal de comunicação imediata

❑ Aumento de vendas

❑ Informações relevantes

❑ Inovação 

❑ Relacionamento ampliado

• Metodologias ágeis aplicadas 
em cada fase de 
desenvolvimento 

• Equipe capacitada para 
desenvolvimento e suporte 
em variadas linguagens de 
programação

• Profissionais de design e User
Experience (UX)


