Líder em segurança
e tecnologia desde 2001
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O Grupo Alcatraz, é uma empresa genuinamente curitibana que se
mantém sólida e em constante crescimento no setor de segurança,
expandindo suas operações para todo o território nacional.
Desde o início em 2001 a Alcatraz se preocupa em usar a tecnologia e toda
sua experiência para trazer mais segurança e comodidade àqueles que
confiam em seu trabalho.
Hoje, nos denominamos Grupo Alcatraz devido a ampliação de nossas
ofertas de serviços, mas muito além disso, percebemos que a palavra
“grupo” sempre fez parte de nós, porque unidos trabalhamos por todos.
Por isso, nosso maior valor é a dedicação às pessoas e a nossa maior
conquista é a confiança de nossos clientes.
O Grupo Alcatraz oferece os melhores serviços com uma das mais
modernas Centrais de Monitoramento e Rastreamento do país funcionando
em tempo real. Além disso, utiliza os mais avançados conceitos de
inteligência digital na área de monitoramento e segurança patrimonial.
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ALCATRAZ

CÂMERAS DE SEGURANÇA

DIFERENCIAL

Gravação Otimizada

Câmeras de Segurança são eficientes na inibição de furtos e
roubos, principalmente quando aliadas a um sistema de
alarmes no mesmo local. Isso permite obter a visualização
em tempo real do local monitorado para verificação, quando
houver uma violação do sistema.
Com a ajuda de softwares, é possível visualizar diversas
imagens ao vivo e gravações simultaneamente.

É possível configurar seu sistema de câmeras para armazenar
imagens somente ao detectar movimentação. Assim, é possível
economizar espaço em HD do seu gravador de vídeo (DVR)

OPCIONAL

Backup de Vídeo

Contamos com um Data Center próprio e podemos manter um
backup de até 7 dias de gravação. Isso garante o acesso às
imagens mesmo que o aparelho DVR seja danificado, furtado
ou roubado

NOVIDADE

Equipamentos em Comodato

Emprestamos os nossos equipamentos por um valor acessível
pelo tempo de utilização dos serviços, assim você não precisa
se preocupar com a manutenção

ALCATRAZ

SISTEMAS DE ALARME

DIFERENCIAL
O objetivo do Sistema de Alarmes Monitorados é detectar e
alertar sobre ações suspeitas no local protegido. Essa é
uma maneira acessível e eficaz de manter seu patrimônio
em segurança.
Um sistema de alarmes é composto por Central de Alarmes
completa com bateria e sirene que vai receber os sinais
dos sensores instalados, bem como teclado e controles
para armar e desarmar o sistema.
A comunicação entre o sistema de alarme e a Central de
Monitoramento do Grupo Alcatraz acontece 24 horas por
dia. Nossa equipe estará atenta e preparada para agir
havendo qualquer irregularidade.

Três tipos de comunicação
Módulos IP, GPRS e Linha telefônica

OPCIONAL

Controles de arma e desarma

Com possibilidade de identiﬁcação do usuário’

NOVIDADE

Equipamentos em Comodato

Emprestamos os nossos equipamentos por um valor acessível
pelo tempo de utilização dos serviços, assim você não precisa
se preocupar com a manutenção

MAIS SERVIÇOS

CERCA ELÉTRICA

A Cerca Elétrica ou Cerca Eletrônica é uma ferramenta de extrema importância na área de
segurança eletrônica utilizada para dificultar e Inviabilizar a maioria das invasões.
Havendo qualquer irregularidade ou violação do sistema, a central detecta imediatamente e
comunica remotamente o evento à Central de Monitoramento do Grupo Alcatraz, além de
disparar a sirene. No momento do disparo, nossa equipe estará de prontidão para tomar todas
as providências necessárias, disponibilizando o apoio tático para verificação.

ALCATRAZ

RONDA ELETRÔNICA

Esta ferramenta auxilia no gerenciamento das atividade de
colaboradores como porteiros, vigias, vigilantes e outros
trabalhadores móveis.
Com a instalação de um botão eletrônico ligado a central de
alarme, programamos para que o colaborador o acione a
cada 30 minutos, em um determinado período. Caso a botão
não seja acionado, imediatamente a COA - Central de
Operações ALCATRAZ entra em contato com o local, e se
necessário, desloca a equipe de apoio tático para veriﬁcação.
Supomos que o não acionamento pode caracterizar o
adormecimento ou o rendimento por parte de assaltantes.
Esta tecnologia permite registrar data, horário e local visitado
por cada funcionário comprovando assim a efetivação de
seus serviços.

NOVIDADE

Equipamentos em Comodato

Emprestamos os nossos equipamentos por um valor acessível
pelo tempo de utilização dos serviços, assim você não precisa
se preocupar com a manutenção

ALCATRAZ

PORTARIA ELETRÔNICA
Economia de até 80% nos custos mensais
Total Autonomia do Sistema aos Moradores

Quando se trata de segurança para condomínios, o Grupo Alcatraz está
sempre à frente inovando para trazer as melhores soluções.
Com a Portaria Eletrônica que o Grupo Alcatraz oferece é possível gerenciar
a entrada e saída de moradores através de tags e controles identificáveis.
Todos os eventos são enviados para Central de Monitoramento 24 horas e
ficam registrados no sistema. Essa é alternativa ideal para quem deseja
reduzir custos, ganhar agilidade e autonomia do sistema, além de aumentar
a segurança.

Tags e Controle Identificados para Cada Morador
Registro de Entradas e Saídas
Relatório de Eventos
Custo Operacional Reduzido
Senha Especial em Caso de Coação
Monitoramento do Sistema 24h por dia
Equipe de Apoio Tático Disponível em Caso de
Emergência

ALCATRAZ

SERVIÇOS TERCERIZADOS

O Grupo Alcatraz atua com a terceirização de porteiros, vigias e
controladores de acesso, proﬁssionais treinados e devidamente
uniformizados, supervisionados pelo nosso Centro de Operações
24 horas. Nosso compromisso é direcionar profissionais
extremamente qualificados, adequados às funções destinadas
nos responsabilizando pela qualidade dos serviços prestados.

ALCATRAZ

RONDAS OPERACIONAIS

As Rondas Operacionais Preventivas podem impactar de maneira
eficaz na redução de furtos e roubos.
Com veículo exclusivo equipado de câmeras, o Grupo Alcatraz realiza
rondas com períodos de permanência em bairros de Curitiba.
Esse serviço é efetuado por agentes táticos treinados e altamente
capacitados.

UMA EMPRESA DO GRUPO ALCATRAZ

RASTREAMENTO VEICULAR

A Carrosat é uma empresa do Grupo Alcatraz especializada em
rastreamento veicular.
A Carrosat rastreia, monitora e bloqueia os veículos em caso de
roubo, além de contar com uma equipe de apoio tático rápida e
especializada para resgate em Curitiba e região. O sistema de
rastreamento Carrosat é completo, com várias funcionalidades
que permitem o acompanhamento do veículo pelo smartphone
e computador.
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CONTATO
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