
Soluções de Segurança de Infraestrutura Crítica

Sua Escolha em Segurança

OPÇÕES DE SEGURANÇA
INTEGRADAS E EM CAMADAS



Um legado de excelência
Honeywell

Durante mais de duas décadas, as soluções de segurança da 

Honeywell são as escolhidas em todo o mundo na hora de proteger 

as pessoas, a propriedade e os ativos. As soluções de VMS 

integradas da Honeywell, o Pro-Watch®, Vindicator® e MAXPRO®, 

combinam a gestão de visitantes, o controle de acesso, a gestão 

de vídeo e a intrusão em um sistema poderoso.

É uma escolha simples.  
Escolha a Honeywell para soluções de segurança de ponta a ponta.

Pro-Watch
–  Acesse o alarme e os dados 

de evento a qualquer hora, de 
qualquer lugar

– Crachá avançado 

– Relatório de conformidade 

Vindicator IDS
– Confiável, rápido, resistente

–  Proteção de perímetro para 
instalações de grande escala  
ou ambientes complexos

MAXPRO VMS
–  Verdadeiro sistema de gestão  

de vídeo

– Poderosa personalização

–  Controle e vista de vários sistemas
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Portas e Infraestrutura Crítica

Instalações de Geração de Energia

Áreas Industriais

Correções

Militares, Governos Federal e Estadual

Instalações de infraestrutura sensíveis 
mundo afora confiam na Honeywell 
para atender às necessidades de 
segurança mais exigentes. Nós 
protegemos os seus perímetros, 
controlamos o acesso de suas 
instalações e executamos a avaliação 
de vídeo necessária para o pessoal de 
segurança reagir de forma imediata 
e precisa aos incidentes. Quer seja 
vandalismo, roubo ou terrorismo, os 

incidentes de segurança interrompem 
a produção e têm o potencial de 
colocar vidas em risco. A nossa 
abordagem integrada e em camadas 
de segurança oferece notificação 
avançada sobre ameaças — 
mantendo a produção em andamento 
e salvando vidas.

A Honeywell permanece atualizada 
em relação às regulações 
governamentais federais e a complexa 

burocracia que as instalações de 
infraestrutura sensível enfrentam. 
As nossas soluções são projetadas 
para atender a esses regulamentos 
e garantir que as suas instalações 
evitem duras penalidades em caso de 
não conformidade. Nós mantemos 
o mais alto nível de padrões de 
garantia de informações, mantendo 
todas as informações relacionadas à 
segurança protegidas.

DCID 6/9 e ICS 705-2 para Instalações 
com Informações Confidenciais 

Compartimentadas (SCIF)

UL-1076/294/864

FIPS 46-3 (comunicações 
criptografadas TDEA) e FIPS 197 

(comunicações criptografadas AES) 
certificado pela NIST

FIPS 201 Verificação de  
identidade pessoal

Contrato GSA: GS07F9785H

Certificações
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GESTÃO 
DE ACESSO

GESTÃO DE 
COMUNICAÇÕES GESTÃO

DE INTRUSÃO

GUI 
principal

Painéis

PainéisNotificação 
em

Massa

Controle de 
acesso, portões, 

catracas

Pro-Watch®

Um Fabricante

Pro-Watch®

Vindicator®

MAXPRO® 
VMS

Compartilhamento de 
eventos e alarme no 

sistema

Verdadeiro sistema de 
gerenciamento de vídeo

Upgrade com  
integração ao  

Vindicator e Salto

Adicione uma camada 
de segurança do 

perímetro sem adicionar 
UI de monitoramento 

adicional ou 
equipamento headend

Dispositivos resistentes 
e confiáveis que  

exigem uma  
manutenção  

mínima

Vista de vários 
sistemas e controle 
com uma poderosa 

personalização

Leitores 
online e 
offline

Solução de Segurança Integrada

Segurança em camadas para 
notificação avançada de 

situações de ameaça

Interface única do operador  
para gerenciamento e controle  

de evento e alarme

Solução de intrusão que 
atende às regulações 

governamentais para a 
indústria

Plataforma aberta para  
integração perfeita a qualquer  

sistema de terceiros
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SISTEMA DE
GESTÃO DE VÍDEOS

GESTÃO DE 
COMUNICAÇÕES

GESTÃO DE VISITANTES

GESTÃO DE
RELATÓRIOS DE  
CONFORMIDADE

GESTÃO
DE INTRUSÃO

Painéis

Perímetro 
de

Proteção

Análises de perímetro 
com câmeras  

existentes

MAXPRO® VMS

Vindicator®

GUI

Campo

Integra-se perfeitamente 
à gestão de visitantes, 

notificação em massa e 
outros sistemas para uma 

maior segurança 

Nós suportamos padrões e 
arquitetura abertos através da 
nossa Aliança pela Tecnologia 
Aberta da Honeywell (HOTA). A 
HOTA possibilita a troca aberta 

de tecnologia entre fabricantes de 
segurança e TI — maximizando o 
investimento do usuário final em 

tecnologia de segurança existente. 
A Honeywell também é um membro 

colaborador da ONVIF e PSIA.
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Tecnologia de Integração  
  de Alta Segurança

Camadas verdadeiramente robustas de segurança, 
perfeitamente integradas — tudo de um único fabricante.
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Plataforma 
verdadeiramente aberta 
Integração sem esforço com 
diversos sistemas de terceiros 
— resultando em economias 
de custo e maiores eficiências 
operacionais. 
Projetado com uma plataforma 
aberta que oferece integração, 
escala e flexibilidade, o Pro-
Watch 4.1 oferece controle de 
acesso com a combinação 

ideal de versatilidade e 
desempenho na relação entre 
custo e benefício. A partir 
da integração perfeita com 
a detecção de intrusão de 
alta segurança do Vindicator 
como suporte para leitores 
desconectados que oferecem 
maior flexibilidade, o Pro-
Watch 4.1 inclui todas as 
funções essenciais de um 
poderoso sistema.

•  Proporciona economias 
de energia através de um 
uso eficiente de HVAC e 
de sistemas de gestão de 
construções, possibilitando 
um retorno real sobre o 
investimento

•  Integra-se perfeitamente 
à gestão de visitantes, 
notificação em massa e 
outros sistemas para uma 
maior segurança

Interface de intrusão
Incorporado nos produtos de 
segurança Vindicator de nível 
militar, as nossas soluções 
flexíveis e escalonáveis 
podem ser rápida e facilmente 
personalizadas para 
especificações exatas — em 
um único local ou em toda 
uma empresa. A arquitetura 
de rede aberta garante 
conectividade em uma ampla 
variedade de necessidades de 
comunicação e soluções. 

O Vindicator é projetado para 
atender aos requisitos mais 
exigentes de algumas das 
aplicações de segurança mais 
desafiadoras do mundo. Ele 
integra-se perfeitamente ao 
Pro-Watch para oferecer uma 
interface única que permite o 
controle de acesso, vigilância 
de vídeo e proteção de 
perímetro.

•  Oferece segurança em 
camadas para uma 
notificação avançada de 
situações de ameaça 

•  Conduz uma integração 
perfeita para qualquer 
sistema de terceiros

•  Usa software incorporado 
para garantir um tempo 
ativo máximo do sistema e 
notificação instantânea de 
alarmes de intrusos

•  Escalonável para atender a 
qualquer aplicação

Gestão de vídeos 
O MAXPRO VMS é um 
sistema de software de 
gestão de vídeos, o melhor 
de sua classe, que gerencia 
perfeitamente vídeo em várias 
plataformas. É o portal de 
integração para vídeo, controle 
de acesso e sistemas de 
terceiros. 

Dependendo dos seus 
requisitos, há três opções que 
variam em funcionalidade – 
desde uma solução grátis, 
que permite que você visualize 
os registros Honeywell, 
até o nosso sistema de 
gerenciamento de vídeo 
de alto nível e completo 
de highend que possibilita 

uma integração perfeita 
com sistemas de terceiros. 
O MAXPRO VMS reúne o 
vídeo analógico, o vídeo de 
rede, o controle de acesso e 
os sistemas de terceiros em 
uma interface de comando 
e controle para uma máxima 
flexibilidade, personalização e 
integração.
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Suporte e serviços

Avaliação de segurança
Nós podemos ajudá-lo a entender suas vulnerabilidades e depois trabalhar com você 
para desenvolver um plano de mitigação de riscos e proteção do seu local dentro do 
seu orçamento.

Design e engenharia
Os nossos especialistas podem oferecer diagramas e desenhos à medida que a 
sua solução progride da ideia à realidade. Não apenas podemos ajudá-lo nas fases 
de estimativa e design, mas também nas de navegação de complexos requisitos 
regulatórios.

Treinamento e educação
Nós oferecemos aulas padrão ao longo do ano em instalações de treinamento de 
última geração em Austin, Texas. Nós também oferecemos treinamento personalizável 
voltado especificamente ao seu local, aplicação e sistema. Muitos operadores, 
instaladores e integradores foram treinados e certificados nas soluções Vindicator.

Suporte e manutenção contínuos
Oferecemos suporte profissional por telefone, além de acesso opcional 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, aos nossos técnicos certificados, e trabalhamos de perto 
com os nossos clientes para oferecer as soluções de suporte e manutenção para 
melhor atender às suas necessidades individuais.

A Honeywell pode 

oferecer soluções de 

segurança completas, 

de ponta a ponta, 

que variam desde 

a especificação 

do sistema e 

design, passando 

pela instalação e 

implementação, até a 

inspeção e suporte.

Apoiando você durante toda a jornada

O Vindicator tem mais de 40 anos de experiência em avaliação e projetos de 

tecnologia de segurança avançada e navegação em ambientes regulatórios 

complexos. A equipe da Honeywell pode ajudá-lo a escolher, projetar 

e implementar a solução que melhor atende às suas necessidades de 

segurança. Nós temos uma ampla experiência com bases militares, áreas 

industriais e comerciais nos EUA e em muitos outros países. Nós estamos 

comprometidos em trabalhar com os nossos clientes para desenvolver a 

solução de suporte e manutenção que melhor atenda às suas necessidades 

individuais. Os gerentes do nosso programa profissional podem 

supervisionar todo elemento da solução para sua facilidade, incluindo a 

seleção e supervisão de subcontratados, planejamento logístico, gestão de 

construção, implementação e planejamento do ciclo de vida.
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Para mais informações: 

www.honeywellvindicator.com

Automation and Control Solutions

Honeywell Vindicator Technologies

3019 Alvin Devane Blvd, Bldg 4, Suite 430

Austin, TX 78741

1.512.301.8400 (vendas)

1.800.367.1662 (suporte técnico)

www.honeywell.com
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A Honeywell é uma empresa da Fortune 100 que inventa e 

fabrica tecnologias para tratar alguns dos maiores desafios 

do mundo em eficiência energética, geração de energia 

limpa, proteção e segurança, globalização e produtividade 

do cliente.

Seja na nossa divisão aeroespacial ou em Automation and 

Control Solutions, seja em materiais de desempenho e 

tecnologias ou sistemas de transporte, nós temos buscado 

incansavelmente desempenho, qualidade, entrega, valor e 

tecnologia em tudo o que fazemos.

Nossa Marca Significa Qualidade


