HAGANÁ

TECNOLOGIA

A Haganá Tecnologia é uma extensão
do Grupo Haganá, cuja principal
missão é desenvolver soluções sob
medida para a proteção de pessoas e de
patrimônios, além de auxiliar na gestão e
monitoramento de processos.
São mais de 2000 clientes e mais de
duas décadas de existência, buscando
constantemente formas de integrar o
trabalho humano às mais avançadas
tecnologias. A meta é atender cada
cliente de maneira completa, contando
sempre com o apoio e a superestrutura
de todos os setores do Grupo Haganá.

INOVAÇÕES
PENSADAS PARA VOCÊ

CO SECURITY HAGANÁ

Com base nas iniciativas de monitoramento realizadas
entre comunidades em bairros de todo o Brasil, nós
desenvolvemos uma rede de câmeras, botões de pânico em
aplicativos com geolocalização e até viaturas de supervisão,
quando contratadas. Essas ferramentas criam uma cadeia
de proteção bastante eficaz.

SISTEMA ANTIARROMBAMENTO
PARA APARTAMENTOS

Somos a primeira empresa brasileira a
originar um sistema antiarrombamento
exclusivo para apartamentos. Além de
monitoramento 24h — sem necessidade
de qualquer interferência do morador —
contamos ainda com tecnologia sem fio,
o que permite segurança e conforto ao
mesmo tempo.

CONTROLE DE ACESSO COM
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
SABRAH

Nosso sistema de controle de acesso é
equipado com biometria digital ou facial,
TAGS de aproximação e leitores de
placas (OCR). Além disso, introduzimos
recentemente a tecnologia de inteligência
artificial SABRAH, que consegue se
conectar ao WhatsApp dos moradores
e programar dias de visitas, registrar
moradores e visitantes constantes e avisar
sobre entregas — tudo sem a necessidade
do interfone.

PORTARIA REMOTA

Em condomínios residenciais e alguns
ambientes comerciais, nem sempre há
um porteiro disponível o tempo todo.
Nós somos pioneiros no desenvolvimento
de um sistema de portaria remota, que
permite a segurança das entradas e
saídas por meio da nossa Central de
Monitoramento. As vantagens dessa
estrutura incluem duas unidades centrais
simultâneas; mais de 150 viaturas para
atender emergências; e integração com a
SABRAH.

RECONHECIMENTO
FACIAL SIGAH 2D

Em condomínios residenciais e
alguns ambientes comerciais, nem
sempre há um porteiro disponível
o tempo todo. Nós somos pioneiros
no desenvolvimento de um sistema
de portaria remota, que permite
a segurança das entradas e saídas
por meio da nossa Central de
Monitoramento. As vantagens dessa
estrutura incluem duas unidades
centrais simultâneas; mais de 150
viaturas para atender emergências; e
integração com a SABRAH.

RECONHECIMENTO FACIAL
SIGAH 3D E MOBILE

Em
áreas
controladas,
o
reconhecimento facial em 3D é o
mais indicado. Ele funciona com muita
ou pouca iluminação, é antifraude
e também possui integração com
inteligência artificial e emite alertas
em tempo real. A versão mobile é
especialmente boa para ambientes de
triagem e eclusas de veículos, como
um auxílio ao controlador de acesso/
vigilante.

ENTRADA ASSISTIDA

Neste serviço, os moradores podem ser
monitorados a partir/até um perímetro
pré-determinado para garantir que
suas saídas e entradas estão ocorrendo
em segurança. Para isso, são integrados
os procedimentos Haganá Sat,
monitoramento de imagens e alarmes
e pronto atendimento 24h.

VIDEO ANALYTICS

Essa ferramenta permite “ensinar”
às câmeras a enviar alarmes quando
certas situações forem registradas.
Por exemplo, um aumento incomum na
quantidade de pessoas em determinadas
áreas, circulação dentro da eclusa
de veículos etc. Nossos consultores
de produtividade podem ajudar a
identificar as ocorrências nas quais o
Video Analytics pode ser ativado.

MONITORAMENTO
DE IMAGENS

O sistema mais completo de monitoramento, que vale para
qualquer tipo de lar, condomínio ou empreendimento.
Nele, as câmeras de alta resolução são conectadas a
sensores de presença, que alertam diretamente a Central
de Monitoramento do Grupo Haganá. Lá, a equipe está
instruída a verificar a movimentação sempre que um alerta
for recebido.

HAGANÁ VISION
Dentro do monitoramento de imagens, há também o Haganá
Vision, feito especialmente como medida antiarrastão. É
ideal para áreas críticas ou de maior vulnerabilidade, como
salas de segurança e guaritas. Além da transmissão 24h, toda
entrada e saída do ambiente deve ser solicitada à Central.
Caso contrário, as portas não serão abertas.

HAGANÁ FAST PASS

Essa ferramenta de controle de acesso é uma das
mais recentes novidades da Haganá Tecnologia.
Por meio da leitura de 12 falanges da palma
(os ossos que formam os dedos das mãos), o
aparelho consegue identificar o indivíduo de
forma rápida, segura e sem contato direto.
O Fast Pass agiliza o fluxo de acesso, facilita o
processo para pessoas que não tem uma boa
leitura de digitais e ainda pode ser utilizado em
movimento. Ou seja, o usuário pode chegar de
carro e apenas ao passar a mão pelo aparelho, já
terá sua entrada liberada!

SOLUÇÕES EXCLUSIVAS

PARA CLIENTES DA HAGANÁ
SEGURANÇA E FACILITIES

1

ENTRADA ASSISTIDA GRATUITA
PARA CLIENTES HAGANÁ VIGILÂNCIA
Ao baixar nosso aplicativo exclusivo de entrada assistida, você pode
avisar o profissional da guarita no caso de estar sendo coagido ao
entrar no condomínio. O app enviará sua localização e o profissional
aplicará os procedimentos de segurança adequados na entrada.
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HAGANÁPORT:
Alarme sem mensalidade para moradores
Clientes Haganá Vigilância podem viajar sem se preocupar
e sem pagar mensalidade por algo que só será utilizado
periodicamente. A tecnologia HaganáPort de monitoramento
móvel consegue detectar qualquer movimento no seu lar e
informar a central 24h. Para solicitar esse sistema, o cliente
deve ir até a portaria de seu prédio e discutir a contratação
com a gerência predial do condomínio.

3

HAGANÁ REAL TIME:
Supervisão Remota nos postos de trabalho
Para garantir o profissionalismo e dedicação de nossos
colaboradores, nós monitoramos os postos à distância e
aplicamos um questionário sobre as imagens em tela durante
rondas aleatórias. Ou seja, mesmo quando os supervisores não
estão visitando os postos, há controle de qualidade.
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FILIPETAS MONITORADAS
Em condomínios horizontais, não é incomum que visitantes se
percam ao procurar a casa que pretendem visitar. Com essa
monitoração, é possível enviar a viatura de ronda interna para
orientar o visitante e averiguar a situação, caso haja alguma suspeita.
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OMBRELONE CO-SECURITY HAGANÁ
A Co-Security Haganá já é a maior rede colaborativa privada do
Brasil — e pode ficar ainda melhor com a sua ajuda. O ombrelone
tradicional é, neste caso, equipado com internet sem fio e ligado
à rede elétrica do cliente, para que as imagens da área externa
sejam compartilhadas com a rede e com as autoridades, ajudando
a reduzir a criminalidade na região.

SEGURO PROTEÇÃO
Na hora da contratação do serviço de monitoramento de imagem
e alarme, você pode aderir a essa modalidade de seguro. Com
ele, você recebe todo o suporte necessário em caso de intrusão,
inclusive o ressarcimento de danos materiais.

SEGURO RESIDENCIAL E VEICULAR:
MAIS SEGURANÇA PARA SEUS BENS
Conheça nossas opções de seguro:

ASSISTÊNCIA 24H
PARA ÁREAS COMUNS
Com o monitoramento, também é possível aderir a este seguro,
que garante assistência em reparos emergenciais na área comum
do empreendimento.

SEGURO VEICULAR
O Haganá Sat vem com a alternativa de contratação de seguro
veicular contra roubo e furto, cobertura nacional e assistência 24h.

RASTREAMENTO HAGANÁ SAT

O ESSENCIAL NA HAGANÁ
ALARMES SEM FIO MONITORADOS 24H
O monitoramento só funciona com os alarmes instalados e bem
posicionados. A instalação pode ser feita pelo próprio consultor
que te atender e costuma levar em torno de 30 minutos, no caso
de locais de médio porte.

CENTRAL DE MONITORAMENTO 24H
A integração com as nossas centrais de monitoramento é o nosso
maior diferencial. A equipe presente é treinada e age rapidamente
no caso de ocorrências registradas pelas câmeras e alarmes, seja
para contatar a equipe de pronto atendimento ou para chamar as
autoridades, quando necessário.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV
A Haganá Tecnologia oferece o serviço de manutenção preventiva
dos equipamentos de segurança eletrônica, prolongando seu
funcionamento e prevenindo danos e comprometimentos futuros.

Que tal um veículo protegido o tempo inteiro, com serviços
de pronta resposta, seguro contra roubo e furto e assistência
constante? O Haganá Sat oferece tudo isso. Também temos
soluções modernas de controle de frota, incluindo relatórios de
comportamento do motorista e utilização do veículo.

APOIO OPERACIONAL
Além das bases operacionais localizadas em pontos estratégicos
para atender a todos os nossos clientes, temos uma frota de 150
veículos sempre à disposição para rondas periódicas nos locais de
atendimento.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Nosso sistema de atendimento é abrangente e abriga todas as
regiões da capital de SP, além de muitas áreas da Grande São Paulo,
do interior paulista e do Rio de Janeiro.

ANÁLISE DE RISCOS
Para melhorar as estratégias aplicadas em cada local, enviamos
especialistas em seguranças para uma análise inicial e de manutenção
nos clientes atendidos. A vistoria aplicada por eles determina
pontos de vulnerabilidade e diminuem os riscos de invasão.

O GRUPO HAGANÁ

HAGANÁ TECNOLOGIA
Soluções para sua residência, sua empresa e seu veículo.
Torne a gestão e proteção de seu patrimônio completa!

O Grupo Haganá foi fundado em 1997 e alia potencial humano
com a mais avançada tecnologia. Entre outras, o Grupo Haganá
é composto pelas empresas Haganá Segurança, Haganá
Projetos, Haganá Serviços e Haganá Tecnologia e oferece um
pacote completo de soluções de terceirização de mãos de obra
e serviços, tais como: monitoramento de alarme e imagens,
comercialização de equipamentos eletrônicos, controle de
acesso e rastreamento veicular.
O Grupo Haganá é uma organização completa e busca proteger
e valorizar aquilo que considera ser o maior patrimônio de
todos: a vida!
Nossos gerentes comerciais estão preparados para atender
você e apresentar as soluções que a Haganá Tecnologia oferece
para o seu segmento.
Telefone: (11) 3386-1818

Rua Cruzeiro, 549 - Barra Funda - São Paulo - SP - CEP 01137-000
Telefones: (11) 3393-1717 / 3392-1818
hagana@hagana.com.br | www.hagana.com.br

