A Dettecta

Voltada para o desenvolvimento de soluções de segurança e tecnologia avançada há mais de
20 (vinte) anos, a Dettecta Segurança fornece produtos, integra equipamentos e sistemas,
além de prestar serviços para os mais diversos e seletos segmentos empresariais e pessoas
físicas em todo o território nacional.

Contando com um quadro de profissionais altamente qualificados, a Dettecta se destaca pelo
desenvolvimento de soluções de segurança personalizadas, aplicando os mais modernos e
avançados conceitos de proteção, empregando recursos de tecnologia de última geração,
harmonizando competentemente as necessidades de proteção com os recursos disponíveis
para sua adequada execução.
Disponibilizando produtos com a mais elevada tecnologia, quer seja de plataformas de
desenvolvimento próprio ou com produtos e sistemas de mercado, a Dettecta se especializou
no fornecimento de soluções para todas as etapas do processo, iniciando pela elaboração de
um competente Projeto de Segurança à implantação dos sistemas especificados, com
prestação de serviços de monitoramento remoto, instalação, manutenção preventiva e
corretiva, assistência técnica, treinamento operacional e prático, com simulados programados e
aleatórios, além de um amplo programa de reciclagem.

A proteção que você precisa
Se a sua empresa precisa de uma estratégia consistente de prevenção de perdas, ela pode
contar com toda a expertise da Dettecta. Além de toda a qualidade dos sistemas de segurança,
integrados em uma solução personalizada, exclusiva para sua empresa, a Dettecta conta com
uma equipe rigorosamente selecionada e treinada, capaz de implementar soluções
sofisticadas, de oferecer treinamento e suporte para sua empresa.
De acordo com as mais modernas diretrizes de segurança, é possível controlar todos os
dispositivos e equipamentos remotamente, à prova de invasores mais agressivos ou astutos,
de dentro ou de fora da empresa. Exatamente por isso que a Dettecta oferece soluções
abrangentes de monitoramento, sistemas de alarme, circuito fechado de TV, sistema de
controle de acesso, consultoria e assessoria personalizada para sua empresa e muito mais. A
Dettecta concebe e executa cada projeto de segurança como único, customizando a solução
da maneira mais adequada para cada caso e cada empreendimento.
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