


Conheça a próxima
revolução em

portaria condominial
e empresarial

Reduza os custos
aumentando
a segurança.



A portaria remota Natseg é um serviço com alta 
tecnologia embarcada que permite reduzir os 
custos e despesas com pessoal, aplicando um 
controle eficiente nos acessos de empresas e 
condomínios, aumentando em 90% a segurança 
interna em comparação a Portaria Convencional 

Utilizamos equipamentos com maior robustez e 
de fácil utilização, garantido maior segurança e 
simplicidade na utilização pelos usuários.

Portaria Remota Natseg
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CENTRAL DE 

OPERAÇÕES 

O visitante, ao chegar à 

portaria do condomínio 

aciona nossa Central  que 

identifica a pessoa, consulta 

o apartamento e autoriza 

ou não a entrada. 

ACESSO

BIOMÉTRICO

Para o morador entrar, 

basta aproximar o cartão de 

identificação ao leitor ou 

efetuar o acesso biométrico 

(através de leitura digital).

Como Funciona?

SEGURANÇA EM

ENTREGA E SERVIÇOS

O fornecedor aciona nossa 

central de operações que 

autoriza, ou não, sua entra-

da. No caso de correio ou 

outro tipo de encomenda, 

nossa central de operações 

avisa o zelador para que a 

receba.

ENTRADA E SAÍDA

DE VEÍCULOS

As imagens de acesso dos 

veículos são acompanhadas 

24h pela nossa central de 

operações , aumentando o 

nível de segurança do con-

domínio

REDUÇÃO DE ALTOS 
CUSTOS COM PORTARIA 

CONVENCIONAL

Não necessita de férias, não 

falta ao trabalho, não fica 

doente e nem possui o 13º 

salário. Funciona em tempo 

integral, 24 horas por dia, 

faça chuva ou faça sol.
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Serviços Adicionais
RONDA VIRTUAL

APLICATIVO EXCLUSIVO
DE GESTÃO

SOLUÇÕES DE
RELACIONAMENTO

TERCEIRIZAÇÃO POR
DEMANDA

ENTRADAS E SAÍDAS 
ASSISTIDAS

GESTÃO DE 
ENERGIA

Câmeras, sensores, alertas, 

softwares e equipamentos 

que executam a ronda, 

capazes de cobrir a área em 

tempo real, além de enviar 

alertas instantaneamente. 

Solução simplificada para 

condomínios residenciais 

ou comerciais, que ajuda na 

segurança no momento de 

entrada e saída dos condô-

minos.

Reduzir os custos de ener-

gia elétrica do condomínio.

APP com funcionalidades 

que facilitam a gestão para 

síndicos e administradores 

de condomínios.

Informativos e avisos sobre 

o condomínio, além de 

dicas, notícias e anúncios. 

Serviços pontuais relaciona-

dos ao condomínio que 

podem ser terceirizados. 
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Nossos Diferenciais

PROJETOS

PERSONALIZADOS

Realizamos um projeto 

técnico de acordo com a 

necessidades pessoais de 

cada cliente.

SUPERVISÃO

DEDICADA

Atendimento 24 horas com 

equipe treinada de sobre 

aviso para assumir a porta-

ria em casos emergenciais.

APLICATIVO

ANDROID/IOS

Aplicativo de Gestão condo-

minial para os condomínios 

acompanharem as câmeras 

de segurança e as rotinas 

gerais do condomínio.



Viaturas com profissionais treinados, posicionadas em locais estrategi-

camente definidos de acordo com rotas de acesso e proximidade a 

clientes. São acionadas pelo nosso centro de operações em casos de 

disparo de alarmes ou acionamento de botões de pânico.

Pronta Resposta
24 horas.
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