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Tecnologia As A Service
A WDC Networks desenvolveu em 2013, uma
nova maneira de ofertar tecnologia de forma
simples e descomplicada. Permitindo que as
empresas possam investir na melhor tecnologia
pagando uma mensalidade, ao invés de ter que investir de
uma só vez. Nós transformamos o seu CAPEX em OPEX, em
um formato que permite desfrutar de todos os benefícios fiscais
de uma operação de arrendamento mercantil. Modalidade muito
utilizada em outros países, entendemos que os clientes precisam se
concentrar nas suas atividades fim.
O mundo mudou:
A forma de consumir música, de pedir comida e de se locomover.

Por que você ainda compra tecnologia da forma antiga?

A WDC Networks é uma distribuidora de Tecnologia As A Service (TAAS).
Conheça as vantagens e nosso modelo de contrato na página: wdcnet.com.br/taas

TAAS Basic

TAAS Protect

TAAS Full

Taxas competitivas
exclusivas e
vantagens fiscais.

Garantia de tempo de
contrato, revisão de
funcionalidades e
vantagens fiscais.

Garantia, serviço de
monitoramento, renovação
tecnológica e vantagens
fiscais.

wdcnet.com.br/taas
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As principais vantagens
VANTAGEM COMPETITIVA
A complexidade da tecnologia, a dificuldade
de contratar e manter profissionais em diversas
disciplinas, associado ao risco de em pouco
tempo os produtos ficarem obsoletos,
transformam essa modalidade em uma
vantagem competitiva para empresas de
qualquer tamanho ou segmento.

DECISÃO ESTRATÉGICA
A decisão estratégica de transformar o modo
de aquisição de novas tecnologias e
infraestrutura de redes é uma forma de mudar
a sua estrutura de custos, reduzir o
investimento, muitas vezes exigindo um tempo
enorme pra decisão, dada a complexidade.

CABE NO SEU ORÇAMENTO
Optar por adquirir na modalidade “Tecnologia
as a Service – TaaS” ficou mais fácil e
descomplicado,
pois
são
valores
de
pagamentos mensais, que em geral cabem no
seu orçamento. Se somar a rapidez de
implantação e o baixo risco, com certeza essa
modalidade pode alavancar seu resultado
frente a concorrência. A transformação digital é
fator de competitividade.

Leia mais sobre o TAAS.
wdcnet.com.br/taas
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Sobre nós
WDC Networks é uma distribuidora de Ttecnologia
as a Sservice. Nosso propósito é conectar empresas
e pessoas às inovações que movem o mundo e,
assim, acelerar o acesso à tecnologia, essencial para
a qualidade de vida de todos.

A WDC Networks é uma e empresa de Tecnologia.
Fundada em 2003, com o objetivo de inovar no
modelo de distribuição de produtos de volume,
optou por atuar em tecnologias de nicho, onde
havia um grande potencial de crescimento e poucas
empresas atuantes, tais como Internet Banda-Larga
Segurança Eletrônica, Comunicação Uniﬁcada,
Infraestrutura de Data Center, Áudio e Vídeo
Proﬁssional, Segurança de Dados e IoT – Internet
das coisas.
A WDC tem no seu “DNA” uma capacidade de
pensar na experiência do cliente, buscando
descomplicar os processos, o suporte técnico e
comercial e trazendo para seu portfolio produtos e
marcas que tenham sinergia e complementariedade,
antecipando tendências.
Em 2017 a WDC recebeu um investimento
minoritário do fundo de Private Equity 2BCapital,
ligado ao BRADESCO, possibilitando o avanço da
empresa em sua rota de crescimento e de melhoria
da qualidade de atendimento e ter recursos
financeiros suficientes para aumentar a oferta de
Tecnologia as a Service.
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Somos simples

A tecnologia é nossa paixão.

Descomplicamos a cadeia de suprimentos de tecnologia inteligente
do Brasil, com portfólio completo, gestão de estoque,
entrega eficiente e otimização de investimentos.
Como podemos descomplicar sua vida hoje?

Somos próxima
A tecnologia nos conecta.

Descomplicamos as relações, unimos atendimento
humanizado com capacidade técnica e trabalhamos
todo dia para transformar sua experiência
na melhor possível.
Vamos conversar?

Somos ágil

A tecnologia não para.

Descomplicamos o futuro, inovamos nas oportunidades
e soluções para nossos clientes e antecipamos
as tendências de mercado.
O que será que vem por aí? A gente sabe.
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Casa
Conectada
É uma empresa pertencente a WDC Networks,
especializada em automação residencial, que utiliza a
tecnologia IoT sem fio, assim transformando qualquer
residência em um ambiente inteligente que pode ser
acionado por smartphones e assistentes de voz.
Com um portfólio único e exclusivo de
soluções que se integram.

Escaneie aqui

E SAIBA MAIS!

casaconectada.com.br

Filiais
internacionais
A WDC Networks está presente nas Américas, com escritório
comercial nos Estados Unidos (Miami), Colômbia (Bogotá)
e centro de distribuição (Panamá).

Ilhéus - BA

Matriz/Centro de distribuição

Salvador - BA

Escritório comercial

São Paulo - SP

Centro de distribuição

Casa Conectada

Extrema - MG

Colômbia - CO

Panamá - PA

Miami - EUA

Centro de distribuição Solar
Centro de distribuição
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São Paulo - SP

Escritório comercial

Escritório comercial

Somos uma grande empresa com grandes números.

3.087.446

412 MIL

2 MIL

5500 ISPs

DOMICÍLIOS CONECTADOS POR
FIBRA ÓTICA EM ULTRA-BANDA
LARGA

TELEFONES IP VENDIDOS

DOMICÍLOS AUTOMATIZADOS

ATENDIDOS NO BRASIL

750 MIL

12 DATACENTERS

CÂMERAS DE SEGURANÇA
VENDIDAS

ENTREGUES AS A SERVICE

1.140.065.00 KM
CABO FIBRA ÓTICA
(2x volta no mundo)

1,2 MILHÃO
WI-FI Acess Point

12 DATACENTERS
EM CONSTRUÇÃO

Trabalhamos com
grandes marcas.
Inclusive a nossa.
Somos a

Descomplicamos as operações das empresas e da vida das pessoas
para que elas possam focar no que é essencial.
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Segurança
Invista na segurança patrimonial da sua empresa ou residência, com
tecnologia e ferramentas que garantem a cobertura completa de
vigilância eletrônica.

Conheça os fabricantes
em segurança
nas próximas páginas.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da Axis.

A Axis Communications oferece soluções avançadas de
segurança para criar um mundo mais inteligente e seguro
numa plataforma de tecnologia aberta.
Suas soluções de segurança e comunicação incluem produtos
como câmeras de rede, controles de acesso, sistemas de
áudio, entre outros dispositivos que contribuem para facilitar o
dia a dia das empresas nestes assuntos.
A empresa acredita na transformação constante das formas de
consumo. Por isso, embora a segurança ainda seja o foco
principal, A AXIS está gradualmente expandindo sua atuação
para mercados relacionados usando novos produtos e soluções
baseadas em rede.

Conte com a WDC Networks e a Axis
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a Axis.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br

SAIBA MAIS SOBRE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

info.wdcnet.com.br/solucoes-corporativas
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Conheça as soluções Axis
na próxima página.

CÂMERAS DE REDE
De câmeras robustas para ambientes externos a produtos
discretos para ambientes sensíveis, as câmeras Axis
oferecem imagens de excelente qualidade independente
das condições de iluminação, tamanho e as características
das áreas monitoradas. Com tecnologia que reduz a
largura de banda e armazenamento.

CONTROLE DE ACESSO
Soluções abertas, expansíveis e flexíveis que se integram
perfeitamente a outros sistemas, conectadas e alimentadas
por sua rede existente usando PoE IP.

SISTEMAS DE ÁUDIO EM REDE
Os sistemas de áudio em rede Axis são sistemas de alta
qualidade e completos que podem ser usados em várias
situações para aprimorar a segurança, fazer comunicados em
tempo real ou agendados, e até mesmo para som ambiente.

GRAVADORES DE VÍDEO EM REDE
Com um gravador de vídeo em rede da Axis, você obtém
uma solução de alta definição, fácil de instalar e confiável,
perfeitamente adaptada à grande variedade de produtos
de rede da Axis. Os gravadores são pré-carregados com
todos os itens de software

ANALÍTICOS E SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO DE VIDEO
softwares projetados e validados para combinar perfeitamente
com os produtos e recursos da Axis. As soluções são
facilmente adaptadas ao seu negócio e se expandem de
acordo com as suas necessidades. Além de oferecer recursos
de análise que transformam os dispositivos Axis em
ferramentas sofisticadas

RADAR DE PROTEÇÃO PERIMETAL
Perfeito para áreas amplas ao ar livre com atividade moderada, o
radar mantém a quantidade de alarmes falsos em um nível mínimo.
Ele fornece informações cruciais sobre objetos detectados que as
câmeras de vídeo não conseguem determinar – como a posição
exata, a velocidade e a direção do movimento.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da Bosch.

A Bosch Security é uma fabricante de soluções em proteção de
vidas, edifícios e ativos para garantir um mundo mais seguro.
Seus produtos são inovadores e necessários para as empresas,
desde o acesso à prevenção de incêndios e controles de
acesso a segurança por vídeo inteligente.
A empresa tem a missão de ajudar a proteger vidas e
patrimônios em todo o mundo com tecnologias que se
adequam a qualquer projeto, desde os mais simples, até os
mais complexos, que integram perfeitamente vídeo, alarmes
de intrusão, softwares de gerenciamento, sistemas de
endereçamentos de voz, alarmes de incêndio e outros
dispositivos que atendem as necessidades de hoje e antecipam
as de amanhã.
Confira agora a linha de soluções para segurança física e
potencialize os sistemas de prevenção contra ameaças na sua
empresa.

Conte com a WDC Networks e a Bosch
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a Bosch.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br

SAIBA MAIS SOBRE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

info.wdcnet.com.br/solucoes-corporativas
14

Conheça as soluções Bosch
na próxima página.

SISTEMAS DE ALARME
CONTRA INTRUSÃO
Sistemas completos que vão desde
uma simples instalação a projetos
de grandes dimensões.

SISTEMAS DE VÍDEO
Sistema de controle e acesso
modular, leitores, controladoras e
software.

SISTEMAS DE
CONTROLE DE ACESSO
Sistema de controle e acesso
modular, leitores, controladoras e
software.

SISTEMAS DE VÍDEO
Da detecção inteligente de incêndios
desde a simples até por análise
de video e aspiração.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da Digifort.

A Digifort é uma empresa especializada em sistemas de
monitoramento IP. Suas soluções de softwares e equipamentos
inteligentes de segurança permitem que ameaças sejam
identificadas com precisão e velocidade para serem
combatidas.
A empresa é focada em desenvolver softwares de
monitoramento de vídeo inteligente e oferece ferramentas de
Análise de Vídeo que também ajudam na prevenção de
perigos, podendo ser configuradas para, automaticamente e
autonomamente, analisar imagens e disparar alarmes para
aumentar o alerta da equipe de operadores e supervisores.
Confira agora soluções que se encaixam em todos os tipos de
projetos e potencialize a prevenção de riscos e ameaças à sua
empresa

Conte com a WDC Networks e a Digifort
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a Digifort.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br

SAIBA MAIS SOBRE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

info.wdcnet.com.br/solucoes-corporativas
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Conheça as soluções Digifort
na próxima página.

GERENCIAMENTO DE VÍDEO
Plataforma completa de gestão de vídeo IP com avançado
gerenciamento de alarmes, eventos, ocorrências e
automação de ambientes através de um sistema único,
confiável, intuitivo e de fácil configuração e operação.

LEITURA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Solução para leitura automática de placas automotivas
totalmente integrada ao sistema de gerenciamento de
vídeo, fornecendo automação, alarmes e ações
pré-configuradas além de relatórios, gráficos estatísticos
e integração com sistemas terceiros.

DIGIFORT INSIGHT
Captura, controle remoto e gravação de telas de
computadores Windows. Ideal para Call Center, caixas de
supermercados, balanças portuárias, pedágios e controle
remoto de sistemas.

ANÁLISE AVANÇADA DE VÍDEO
Inteligência aplicada no vídeomonitoramento, fornecendo
ações pró-ativas para situações comportamentais
programadas com geração de alarmes e eventos
automáticos além de valiosas informações estatísticas para
aplicação em business intelligence.

MONITORAMENTO MÓVEL
Transforma a câmera do seu smartphone ou tablet
(Android / IOs) em uma câmera móvel integrada
nativamente ao sistema de gerenciamento de vídeo,
permitindo transmissões em tempo real das imagens
diretamente para a central de monitoramento.

ANÁLISE FORENSE
Solução altamente tecnológica e inovadora para revisão de horas
de vídeos gravados em apenas alguns minutos fornecendo um
resumo de todos os eventos que ocorreram no vídeo, permitindo
encontrar rapidamente um evento desejado através de filtros de
cor, tamanho de objeto, velocidade, direção e outros.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da DSC.

A DSC (Digital Security Controls) é reconhecida mundialmente
por fabricar e oferecer produtos de sistema de alarme contra
intrusão com desempenho e confiabilidade, combinando
tecnologia e experiência de mercado.
Seus sistemas de alarme em PowerSeries oferecem facilidade
de instalação com sistemas modulares cabeados e híbridos. A
empresa possui uma trajetória marcada de grandes
contribuições para o mercado de segurança eletrônica, sendo a
pioneira no lançamento de teclados de segurança pequenos e
atraentes da indústria e painéis de alarme baseados em
microprocessadores que definem novos padrões de
desempenho, conveniência e facilidade de uso.
A parceria DSC e WDC Networks permite que a empresa atue
fortemente em todo o território brasileiro com um modelo de
compra simples e descomplicada.

Conte com a WDC Networks e a DSC
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a DSC.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br

SAIBA MAIS SOBRE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

info.wdcnet.com.br/solucoes-corporativas
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Conheça as soluções DSC
na próxima página.

POWERSERIES
O PowerSeries oferece facilidade na instalação com
um sistema de dispositivos e periféricos cabeado para
as mais diversas aplicações.

POWERSERIES
NEO
O PowerSeries Neo captura a flexibilidade de um
sistema modular cabeado com a simplicidade de uma
ampla variedade de dispositivos e periféricos sem fio,
resultando em um sistema híbrido inovador e versátil,
adequado para estruturas de pequenas empresas e
aplicações comerciais em larga escala.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da Hanwha.

A Hanwha é uma empresa coreana, subsidiária do Grupo
Hanwha, de vigilância e optoeletrônica.
Seus recursos permitem aprimorar todo o sistema de
segurança a partir de produtos de vigilância por vídeo,
câmeras IP, dispositivos de armazenamento e softwares de
gerenciamento fundada em tecnologias de design óptico,
fabricação e processamento de imagens.
A empresa foi fundada em 1977, e passou por transformações
a partir das necessidades do mercado. Suas produções de
câmeras de vigilância começaram em 1979 e continuam
ocupando o lugar entre os melhores fabricantes do mercado
em todo o mundo até os dias de hoje.

Conte com a WDC Networks e a Hanwha
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a Hanwha.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br

SAIBA MAIS SOBRE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

info.wdcnet.com.br/solucoes-corporativas
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Conheça as soluções Hanwha
na próxima página.

SISTEMAS DE VÍDEO
Com câmeras de até 12MP, a linha Wisenet de
produtos de segurança da Hanwha oferece uma
ampla variedade de produtos abragentes em diversas
verticais de projetos.

SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO
Personalize infinitamente a plataforma IP
Video Management para criar soluções de
vídeo em rede personalizadas para qualquer tipo de
projeto, para uso de qualquer pessoa, em qualquer
dispositivo.

ACESSÓRIOS
A Hanwha oferece uma grande variedade de
acessórios que compõem todas as soluções da marca.

SOLUÇÕES PARA
GRAVAÇÃO
Os gravadores de vídeo de rede são compatíveis com
UHD de até 4K de resolução e até 64 canais de vídeo.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da HID.

Alimentando Identidades Confiáveis – A HID é a fonte das
identidades confiáveis das pessoas, lugares e coisas do
mundo. Tornando possível que as pessoas realizem
transações com segurança, trabalhem de forma produtiva,
aprendam com confiança e viajem livremente. Com as
soluções de identidade confiáveis da HID, as pessoas passam
por situações de verificação de identidade sem esforço e sem
preocupações, apenas tocando com um dedo, girando ou
passando um cartão por uma leitora, usando uma etiqueta,
apertando um botão ou simplesmente se aproximando do
dispositivo escolhido.
A parceria HID e WDC Networks oferece soluções de
segurança mobile e controles de acesso com recursos
especializados e com excelente suporte técnico.

Conte com a WDC Networks e a HID
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a HID.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br

SAIBA MAIS SOBRE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

info.wdcnet.com.br/solucoes-corporativas
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Conheça as soluções HID
na próxima página.

CONTROLE DE ACESSO
Sistemas de controle de acessos para proteger seus
ambientes físicos e digitais, oferecendo praticidade
para os usuários e otimização do fluxo de trabalho
com soluções móveis integradas, a HID segue como
uma das líderes mundiais do segmento.

HID MOBILE ACCESS
O PowerSeries Neo captura a flexibilidade de um
sistema modular cabeado com a simplicidade de uma
ampla variedade de dispositivos e periféricos sem fio,
resultando em um sistema híbrido inovador e versátil,
adequado para estruturas de pequenas empresas e
aplicações comerciais em larga escala.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da Hikvision.

A Hikvision é uma provedora líder mundial de soluções de
IoT, com o vídeo sendo a sua principal competência.
A Hikvision agora possui mais de 40.000 funcionários, dos
quais mais de 19.000 são engenheiros de P&D. A empresa
investe anualmente mais de 9% de sua receita anual de
vendas em pesquisa e desenvolvimento para inovação
contínua de produtos.
A Hikvision estabeleceu um sistema completo de P&D em
vários níveis, que inclui todas as operações, da pesquisa ao
design, desenvolvimento, teste, suporte técnico e serviço.
Centradas na sua sede em Hangzhou, as equipes de P&D
operam globalmente, incluindo centros de P&D em Montreal,
Canadá e Londres, Reino Unido, além de oito cidades na
China.

Conte com a WDC Networks e a Hikvision
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a Hikvision.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br

SAIBA MAIS SOBRE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

info.wdcnet.com.br/solucoes-corporativas
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Conheça as soluções
Hikvision na
próxima página.

VAREJO
A solução de varejo da Hikvision atende a pequenas e grandes
empresas, variando de uma loja de conveniência a um
shopping espaçoso. Embora cada empresa do setor de varejo
assuma formas distintas e exiba características diferentes,
todas compartilham a necessidade de melhor segurança
patrimonial, gerenciamento e operações mais inteligentes.

BANCO
A segurança sempre foi um componente crítico no setor
bancário. As instituições financeiras exigem soluções de
alto nível e uma resposta ágil aos eventos. No entanto,
os próprios dispositivos de segurança são melhores
quando passam despercebidos, um atributo que ajuda a
manter um ambiente de transação seguro e confortável.

EDIFÍCIOS
Imagine uma manhã agitada na cidade: as pessoas saem
apressadas de seus apartamentos, param na cafeteria da
praça de alimentação, correm até a estação de metrô e
chegam a seus escritórios em cima da hora do expediente.
Apartamentos, complexos comerciais e edifícios de
escritórios têm funções individuais no dia a dia, mas
compartilham requisitos de segurança semelhantes.

EDUCAÇÃO
A educação oferece aos nossos jovens as ferramentas para
prosperar. E para conseguir isso, manter os alunos e a
equipe seguros em ambientes educacionais exige alta
prioridade.

CIDADE SEGURA
Criar um ambiente seguro e tranquilo é essencial para as
cidades se desenvolverem e prosperarem. Com densidades
urbanas cada vez maiores, as cidades precisam de tecnologias
mais avançadas para proteger pessoas e propriedades.

TRÁFEGO
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS),
acidentes de trânsito na estrada causam mais de 1,35 milhão
de mortes por ano e geram até 50 milhões de feridos
globalmente.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da IDEMIA.

A IDEMIA é uma empresa multinacional francesa
especializada em soluções de segurança e identidade,
incluindo sistemas de reconhecimento facial e outros serviços
de identificação biométrica.
Fabricante de soluções e dispositivos de Identidade
Aumentada para um mundo cada vez mais digital. Hoje, as
informações viajam rapidamente pelo espaço digitalizado,
desafiando limites e quebrando os códigos tradicionais de
segurança. A Idemia tem como objetivo fornecer soluções de
ponta a ponta que possibilitem conveniência e uma
experiência sem atrito quando e onde a segurança for
importante.

Conte com a WDC Networks e a IDEMIA
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a IDEMIA.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br

SAIBA MAIS SOBRE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

info.wdcnet.com.br/solucoes-corporativas
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Conheça as soluções IDEMIA
na próxima página.

MORPHOWAVE COMPACT
Fornecendo acesso sem atrito em qualquer lugar.

MORPHOACCESS
SIGMA LITE SERIES
Projetada especificamente para superfícies de montagem
estreitas, a ampla linha de modelos Morpho- Access SIGMA
Lite Series pode ser usada em ambientes internos ou
externos, com classificações IP65 2 e resistentes a vandalismo.

MORPHOACCESS SIGMA SERIES
Seu design moderno, incluindo tela sensível ao toque colorida,
servidor da Web incorporado e funções de videofone com
base em IP, fornece uma experiência de usuário semelhante a
um tablet, permitindo uma ampla gama de aplicativos

MORPHOACCESS SIGMA
EXTREME SERIES
O terminal, incluindo sua tela sensível ao toque, possui
proteção contra danos por impacto e é resistente a vandalismo

MORPHOACCESS VP
Aprimorando o controle de acesso com veias híbridas e
tecnologia de impressão digital, precisão incomparável e
resistência aprimorada à falsificação.

MORPHOMANAGER
Centralizando o banco de dados do usuário e o gerenciamento
biométrico de terminais. O MorphoManager pode operar de
forma independente ou fazer interface com sistemas de controle
de acesso de terceiros.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da ISS.

A ISS (Intelligent Security Systems) é uma desenvolvedora de
sistemas de vigilância e controle de segurança para gravação
de vídeo digital em rede e gravação de áudio, processamento
de padrões de imagem de vídeo e transmissão de dados
digitais.
Os sistemas ISS podem ser integrados com sistemas de
controle de acesso, segurança contra incêndio e vida, e
podem ser compatíveis com praticamente qualquer
equipamento de segurança de terceiros.
Com considerável potencial científico de engenharia e
experiência significativa em implantações de sistemas
integrados de segurança, a empresa desenvolve
continuamente capacidades funcionais de produção,
adquirindo uma vantagem no mercado global de vigilância e
segurança por vídeo.

Conte com a WDC Networks e a ISS
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a ISS.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br
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Conheça as soluções ISS
na próxima página.

SECUROS™
A plataforma do SECUROS™ é adequada para
qualquer tipo de aplicação, principalmente as que
possuem um alto grau de complexidade que
envolvem centenas ou milhares de câmeras, sensores
e sistemas de controle em uma ÚNICA rede

SECUROSTM FACE
SecurOSTM Face é um módulo inteligente
de análise de vídeo compatível com as
plataformas de gerenciamento de vídeo SecurOS, que
captura e faz o reconhecimento facial a partir de uma
transmissão de vídeo.

SECUROSTM AUTO
Alcançando reconhecimento de placa de veículos com
velocidades de até 250 km / h (155 mph) o SecurOSTM
Auto é um módulo de análise de vídeo que faz o
reconhecimento das placas independentemente do seu
tipo realizndo uma análise comparativa com todos.

SECUROS
TRACKING KIT
SecurOSTM Situational Video Analytics Suite.
Esta plataforma fornece um conjunto de detectores
avançados de análise de vídeo projetados para
aumentar a conscientização situacional dos
operadores da SecurOS.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da Milestone.

A Milestone Systems é uma fornecedora líder de sistema de
gerenciamento de vídeo em plataforma aberta; uma
tecnologia que ajuda a garantir a segurança, proteger ativos e
aumentar a eficiência dos negócios no mundo todo.
A Milestone possibilita a existência de uma comunidade em
plataforma aberta que impulsiona colaboração e inovação no
desenvolvimento e no uso da tecnologia de vídeo em rede,
com soluções consistentes e expansíveis comprovadas em
mais de 500 mil sites no mundo todo.
Fundada em 1998, a Milestone é uma empresa autônoma do
Canon Group. Para mais informações, visite o site
corporativo: milestonesys.com

Conte com a WDC Networks e a Milestone
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a Milestone.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br
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Conheça as soluções
Milestone na
próxima página.

A escolha segura e conﬁável

XProtect
O software de gerenciamento de vídeo (VMS) Milestone
XProtect ® reúne todas as peças do quebra-cabeça para
vigilância por vídeo em uma combinação perfeita para
criar uma solução que mantém as pessoas e propriedades
seguras hoje e amanhã.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da Pelco.

Pelco Incorporated é uma empresa americana de tecnologias
de segurança e vigilância, fundada em 1957 e sediada em
Fresno, Califórnia.
A empresa é fornecedora de câmeras de segurança, sistemas
de gravação e gerenciamento, software e serviços. Os
produtos da Pelco podem ser encontrados em cidades,
hospitais, aeroportos, portos marítimos, instalações de jogos,
ambientes de varejo e escritórios, escolas e universidades.
Conheça agora as soluções que foram idealizadas para
proteger pessoas e empresas de possíveis ameaças de
segurança física.

Conte com a WDC Networks e a Pelco
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a Pelco.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br
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Conheça as soluções Pelco
na próxima página.

SISTEMAS DE VÍDEO
Uma ampla variedade de câmeras internas e externas
acessíveis para maximizar suas opções de segurança
de vídeo.

SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO
O Software de gerenciamento VideoXpert™
possui um design intuitivo e apresentação
fácil de navegar que exibe sem esforço o que é
necessário, quando necessário, permitindo que
os profissionais de segurança tomem decisões
rápidas e eficazes.

ACESSÓRIOS
Sistema de controle e acesso modular, leitores,
controladoras e software.

SOLUÇÕES PARA
GRAVAÇÃO
Projetados exclusivamente com janelas e menus
amigáveis de TI, os usuários desfrutam de uma
experiência familiar ao usar o VxPr.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da Tyco.

A Tyco, é uma organização fundada em 1960 que fabrica
produtos de segurança física e softwares de
videomonitoramento e distribui para empresas em todo o
mundo.
A empresa é composta por um grupo unificado de marcas
que são líderes em controle de acesso, vídeo, segurança
baseada em localização e prevenção de incêndios. Sua cultura
empresarial é composta por quatro valores principais que
garantem o sucesso do seu negócio: Integridade, Excelência,
Trabalho em Equipe e Responsabilidade.
A Tyco, oferece segurança e proteção, criando maneiras
inteligentes para salvar vidas, melhorar negócios e proteger
pessoas nos locais onde vivem e trabalham.

Conte com a WDC Networks e a Tyco
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a Tyco.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br
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Conheça as soluções Tyco
na próxima página.

KANTECH
As soluções da Kantech fornecem uma solução
compacta e de nível básico para empresas menores,
enquanto o software de controle de acesso EntraPass
combina-se com os poderosos controladores de porta
KT-300 ou KT-400 para fornecer recursos aprimorados
para aplicativos de escala corporativa.

SOFTWARE HOUSE
A Software House construiu uma sólida
reputação no setor de segurança como
inovadora de tecnologias de segurança e
gerenciamento de eventos. Com seu
investimento contínuo em P&D e a
capacidade de alavancar novas tecnologias,
a Software House alcançou a excelência
tecnológica.

AMERICAN DYNAMICS
Captura, controle remoto e gravação de telas de
computadores Windows. Ideal para Call Center, caixas
de supermercados, balanças portuárias, pedágios e
controle remoto de sistemas.

EXACQ
Inteligência aplicada no
vídeomonitoramento, fornecendo ações
pró-ativas para situações
comportamentais programadas com
geração de alarmes e eventos automáticos
além de valiosas informações estatísticas
para aplicação em
business intelligence.

ILLUSTRA
A Illustra desenvolve algumas das câmeras IP com
tecnologias avançadas. Essas tecnologias ajudam os
varejistas a parar crimes que afetam seus resultados, e
as escolas proporcionam tranquilidade aos pais e
alunos.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da Vault.

A VAULT é uma marca do Grupo ASSA ABLOY e oferece
soluções de segurança física para empresas dos mais variados
segmentos em todo o mundo.
A VAULT é uma empresa de tecnologia que atua há mais de
vinte anos desenvolvendo barreiras físicas, soluções de
controle de acesso e sistemas integrados de alta segurança.
O conhecimento técnico aliado ao conhecimento do
mercado, resultou em uma gama de equipamentos e
softwares de alta qualidade e desempenho, que atuam
conjuntamente para proteger e administrar o acesso às areas
de circulação restrita.
A integração dessas soluções proporciona aos nossos clientes
maior eficiência na prevenção, no gerenciamento e
tratamento de ocorrências, riscos e perdas.

Conte com a WDC Networks e a Vault
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a Vault.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br
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Conheça as soluções Vault
na próxima página.

FECHADURAS
Fechaduras eletromagnéticas que podem ser instaladas
em portas de Madeira, aço e vidro. Possuem suportes para
diversas formas de abertura. Por serem silenciosos, são
excelentes soluções para ambientes Corporativos.

BOTOEIRAS
Comumente empregadas em hospitais, edifícios públicos,
edifícios comerciais e portas corta-fogo. Existem modelos
aéreos, de piso e de topo, de diferentes desempenhos.
Comumente empregadas em hospitais, edifícios públicos,
edifícios comerciais e portas corta-fogo.

LOCKER
O VAULT LOCKER é um armário inteligente para entrega e
recebimento de encomendas e delivery. Um produto
inovador, que facilita o recebimento de encomendas e
entregas no dia a dia com segurança e conveniência, ideal
para condomínios residenciais.

BARREIRAS FISICAS
As Catracas e Torniquetes da Vault combinam estilo e robustez
em um mesmo produto, oferecendo o melhor custo-benefício
do mercado somado a garantia VAULT de sempre.

CANCELAS AUTOMÁTICAS
A VAULT apresenta modelos de Cancelas Automáticas que
oferecem alto desempenho e durabilidade. Com design arrojado,
as Cancelas Automáticas Vault são ideais para pedágios,
estacionamentos, shoppings, condomínios, entre outros.

TOTEM DE AUTOATENDIMENTO
O-VISITOR
O-Visitor é uma solução completa para gestão de credenciais e
controle e aprovação de visitas. É uma ferramenta poderosa de
gestão, totalmente web, podendo estar no ambiente do cliente
ou cloud, capaz de se conectar a qualquer plataforma de controle
de acessos do mercado aplicativo ou serviço.
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Cyber e T.I
A segurança da informação é responsável pela proteção e o gerenciamento de
sistemas e dados, sejam esses locais ou em nuvem. Reduza os gastos e
aumente a produtividade do seu negócio, com uma comunicação unificada,
possibilitando conexões de alta performance entre equipes e clientes com as
soluções em: Conferência, Dispositivo IP, Telefones, Videofones e Segurança da
Informação

Conheça os fabricantes
em Cyber e T.I
nas próximas páginas.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da Aruba.

Aruba, uma empresa da Hewlett Packard Enterprise, fundada
em 2002 e adquirida pela HPE em 2015, posicionada no
Quadrante dos Líderes por 15 anos consecutivos, líder em
todos os 6 Casos de Uso de Capacidade Crítica, uma empresa
com a missão em fornecer soluções seguras da borda para a
nuvem que usam IA e aprendizado de máquina para simplificar,
agilizar e automatizar as tarefas de TI, enquanto utilizam os
dados para gerar resultados comerciais eficazes.

Conte com a WDC Networks e a Aruba
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a Aruba.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br
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Conheça as soluções Aruba
na próxima página.

ARQUITETURA DA ARUBA
ARUBA ESP: O Aruba ESP (Plataforma de Serviços Edge), a
primeira plataforma do setor nativa na nuvem com tecnologia
de IA para automatizar, unificar e proteger a Borda.
Conheça mais sobre essa plataforma e converta dados em
resultados comerciais com o Aruba ESP.
SEM FIO: LAN sem fio corporativa segura, de alto
desempenho, com suporte para Wi-Fi 6, access Points e
controladores Wi-Fi para uma conectividade perfeita.

SWITCHES
Descubra um portfólio de switching desenvolvido
especialmente para nuvem, dispositivos móveis e IoT

GERENCIAMENTO E OPERAÇÕES
Ferramentas de implantação, monitoramento e orquestração
por meio de um moderno software local e na nuvem.

SD-WAN ARUBA + SILVER PEAK
Transformação digital, a migração contínua de aplicativos
e infraestrutura para a nuvem e o aumento do número de
funcionários remotos estão alimentando a necessidade
de transformar a rede de área ampla tradicional (WAN) e
as arquiteturas de segurança.

SEGURANÇA
Segurança zero-trust para a borda inteligente, visibilidade,
controle e aplicação totais para proteger a rede da sua
empresa das mais recentes ameaças de segurança.

SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO
Promova informações e resultados de negócios com
serviços de localização, tudo integrado na sua rede sem
fio Aruba pronta para localização.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da Check Point.

A CheckPoint, é uma empresa israelense especializada em
soluções de segurança digital. Fundada em 1993 e pioneira nas
soluções de firewall, hoje domina as soluções de segurança em
grandes empresas, com soluções que oferecem segurança
cibernética e em nuvem, gerenciamento de sistemas,
compliance e dispositivos de firewalls.
A empresa atua na proteção de dados de milhões de pessoas e
empresas em todo o mundo, desenvolvendo ferramentas de
controle de banda, firewalls e sistemas de gerenciamento, com
integração a sistemas de antivírus, filtros de conteúdos para
web e autenticação através de OPSEC.
Conheça agora a linha de produtos CheckPoint e melhore a
proteção das informações contra possíveis ameaças.

Conte com a WDC Networks e a Check
Point para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a Check Point.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br
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Conheça as soluções Check
Point na próxima página.

XG FIREWALL
Os firewalls (NGFWs) Checkpoint são referências no
mercado de segurança. Organizações protegidas
contra ataques cibernéticos sofisticados de quinta geração.

THREAT PREVENTION
Conjunto completo de soluções de defesa contra ameaças
em desktops e servidores e smartphones.

IOT SECURITY
Segurança cibernética criada para a Internet das coisas,
proteja todos os dispositivos inteligentes da rede.

SECURITY MANAGEMENT
Gerenciamento de sistemas de segurança e compliance,
ampla linha de ferramentas de gerenciamento.

CLOUD
Segurança e gerenciamento para ambientes em cloud.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da Grandstream.

Grandstream Networks é uma empresa de criação e
fabricação de equipamentos para solução em
telecomunicações com o que há de mais moderno, Fundada
em 2002, esse fabricante atua na criação e fabricação de
equipamentos de comunicação de voz e vídeo IP, vigilância
por vídeo, gateways, adaptadores de telefone analógico
(ATAs) e aparelhos IP-PBX baseados em Asterisk.
A empresa está sediada em Boston (Massachusetts) e possui
escritórios em vários lugares do mundo com o objetivo de
ajudar as empresas com produtos em telecomunicações com
o que há de mais moderno no mercado. Conheça agora os
produtos de uma empresa que é reconhecida mundialmente
por fabricar os melhores aparelhos de voz, vídeo e
comunicação empresarial do mundo.

Conte com a WDC Networks e a
Grandstream para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a Grandstream.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br
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Conheça as soluções
Grandstream na
próxima página.

TELEFONIA VOIP
A Grandstream possui o telefone IP ideal para todas
as necessidades, incluindo telefones básicos,
intermediários, avançados, sem fio e de vídeo.

SOLUÇÕES DE REDE
A série GWN de soluções de rede
oferece redes poderosas e seguras,
com ampla faixa de cobertura, com
configuração e gerenciamento
líderes do setor.

GATEWAYS & ATAS
A ampla variedade de Gateways e ATAs da
Grandstream é confiável por alguns dos maiores
provedores de serviços do mundo, tornando a marca
das fortes em custo-benefício.

ÁUDIO & VIDEOCONFERÊNCIA
EMPRESARIAL
Da detecção inteligente de incêndios
desde a simples até por análise
de video e aspiração.

IP PBXs
A série UCM de PBXs da Grandstream oferece um
amplo conjunto de recursos de comunicação unificada
em PBXs IP fáceis de gerenciar no local, sem taxas de
licenciamento um grande diferencial para produtos
desse mercado.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da Panduit.

A Panduit é uma empresa, fundada em 1955 e sediada nos
EUA, que desenvolve e fabrica produtos de soluções de
infraestrutura inteligentes para aplicação em áreas críticas,
como data center, edifícios conectados e OEM.
Contando com a experiência de operação em vários países
por todo o mundo, a Panduit atua em diferentes segmentos
de mercado e isso faz com que seus produtos de elétrica e de
rede, com foco em Datacenter, contribuam para avanços
significativos na indústria de automação industrial, redes IP, e
resfriamento.
A parceria Panduit e WDC Networks, permite inovar e
aprimorar o desempenho da internet de empresa em todo o
Brasil com produtos de altíssima qualidade com condições
especiais.

Conte com a WDC Networks e a Panduit
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a Panduit.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br
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Conheça as soluções Panduit
na próxima página.

INFRAESTRUTURA DE REDE
A solução de infraestrutura é avançada e tecnologogica,
atendendo a grandes demandas de datacenter, como
100G. Oferecendo um design acelerado, boa
implementação e escabilidade focando no crescimento.

SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADES
Aumente a taxa de transferencia da rede, reduza latencia,
melhore a agilidade, a escabilidade e o ROI com o sistema de
fibra e cobre de transporte de dados de alta velocidade que
permitem a tecnolo gia para IoT

OTIMIZAÇÃO DE RESFRIAMENTO
E SOLUÇÕES TÉRMICAS
Controle vazamentos, mantenha separação de ar quente/frio
e implemente monitoramento em tempo real com gabinetes
com baixo consumo de energia e soluções de otimização de
refrigeração que reduzem o consumo de energia do sistema
em 40%.

GERENCIAMENTO DE
DATACENTER
A Panduit oferece um conjuto de soluções de
gerenciamento de infraestrutura de Datacenter,
projetada para fornecer visibilidade para melhorar a
eficiência energética, reduz custos e riscos, mantendo o
ritmo das inovações tecnológicas em constante
mudanças

47

Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da SOPHOS.

A Sophos é uma fabricante britânica com mais de 35 anos de
mercado, que desenvolve softwares e hardwares de
segurança, incluindo antivírus, anti-spyware, anti-spam,
controle de acesso de rede, software de criptografia e
prevenção de perda de dados para desktops, servidores para
proteção de sistemas de e-mail e filtragem para gateways da
rede.
A Sophos evolui para atender a cada novo desafio,
protegendo mais de 400.000 organizações de todos os
tamanhos em mais de 150 países contra as ameaças
cibernéticas mais avançadas da atualidade.
Com a tecnologia SophosLabs, as soluções nativas da nuvem
e aprimoradas com IA são capazes de se adaptar e evoluir
para proteger endpoints e redes contra táticas e técnicas cibe
criminosas nunca vistas.

Conte com a WDC Networks e a SOPHOS
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a SOPHOS.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br
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Conheça as soluções
SOPHOS na
próxima página.

XG FIREWALL
Firewall de alto desempenho, oferece níveis extremos de
visibilidade e proteção

INTERCEPT X ENDPOINT
Proteção de ponta a ponta, abordagem abrangente de
defesa para bordas.

SAFEGUARD ENCRYPTION
O Sophos SafeGuard criptografa informações assim que são
criadas, rápido e eficiente.

SOPHOS CENTRAL
Gerenciamento centralizado e facilitado, toda a gestão de
segurança em um único lugar.

SOPHOS MOBILE
Segurança e controle completos para smartphones.

SOPHOS WIRELESS
Acess Point Sophos, o melhor da conectivade combinado com o
mais avançado sistema de segurança.
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da Vertiv.

A Vertiv, é uma empresa com sede nos EUA, que projeta e
fabrica tecnologias de infraestrutura e energia crítica e
fornece para empresas em todo o mundo.
Com a parceira VERTIV e WDC Networks, são distribuídas
soluções de datacenter, redes de comunicação e instalações
comerciais e industriais, além de SmartSolutions que são
autocontidas e pré-configuradas para redes de
telecomunicações, assegurando a excelência de seus
produtos com aplicações modernas e futurísticas.
A Vertiv se esforça para conduzir os negócios de maneira
ética e responsável em todo o mundo. Conheça agora os
produtos que fazem parte deste portfólio e inove na
infraestrutura crítica da sua empresa.

Conte com a WDC Networks e a Vertiv
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a Vertiv.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br
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50

Conheça as soluções Vertiv
na próxima página.

ENERGIA CRÍTICA
Proteja os seus sistemas críticos e assegure o
funcionamento contínuo com soluções de energia
confiáveis e de alta eficiência.

GERENCIAMENTO TÉRMICO
As instalações de missão crítica precisam do que existe
de melhor em termos de refrigeração de precisão: a
Vertiv proporciona o equipamento e controles mais
avançados, baixos custos de operação e conhecimento
técnico sem igual.

RACKS E MÓDULOS
Ótimo desempenho, fácil implementação e
escalabilidade para os sistemas de TI e data centers.
As soluções de racks, gabinetes e módulos para data
centers da Vertiv proporcionam suporte e proteção para
as áreas de TI e instalações críticas.

MONITORAMENTO
E GERENCIAMENTO
A gestão eficaz dos sistemas começa com visibilidade e
controle. Os sistemas de gerenciamento centralizado e
controles inteligentes de monitoramento de infraestrutura
da Vertiv funcionam em conjunto para aumentar a
disponibilidade.

SMARTSOLUTIONS
Soluções de infraestrutura autocontidas,
pré-configuradas, pré-fabricadas e testadas na fábrica
para data centers e redes de telecom.

SERVIÇOS
Engenharia, instalação, projeto, gerenciamento de operações
no site, manutenção preventiva e/ou monitoramento do
consumo de energia, a Vertiv oferece uma ampla variedade
de programas e serviços concebidos para atender as
necessidades de supor
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Nós somos a WDC Networks.
Parceiro oficial da Yealink.

Soluções poderosas para comunicação de alto nível.
Fundada em 2001, a Yealink é referência global em
comunicação unificada (UC) e há mais de 10 anos se dedica a
soluções inovadoras em telefonia VoIP.
Desde sua fundação, o foco constante da empresa se mantém
em oferecer aos seus clientes soluções que tornam ainda mais
fácil e eficiente a colaboração entre seus clientes,
fornecedores, parceiros e profissionais, fazendo com que eles
aproveitem ao máximo a experiência de uma comunicação
unificada sem abrir mão de um atrativo custo-benefício.
Seus produtos incluem sistemas de video e audioconferência,
telefones IPs, telefones DECTs – baseados em solução
wireless – e acessórios.

Conte com a WDC Networks e a Yealink
para descomplicar sua vida.
WDC, com a experiência de mais de 15 anos no mercado
de tecnologia e distribuição, em parceria com a Yealink.

Quer saber mais
sobre esse fabricante?
ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br

SAIBA MAIS SOBRE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

info.wdcnet.com.br/solucoes-corporativas
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Conheça as soluções Yealink
na próxima página.

TELEFONIA VOIP
Uma ampla variedade de câmeras internas e externas
acessíveis para maximizar suas opções de segurança
de vídeo.

ÁUDIO &
VIDEOCONFERÊNCIA
EMPRESARIAL
O Software de gerenciamento VideoXpert™
Possui um design intuitivo e apresentação
fácil de navegar que exibe sem esforço o que é
necessário, quando necessário, permitindo que
os profissionais de segurança tomem decisões
rápidas e eficazes.

ACESSÓRIOS
Sistema de controle e acesso modular, leitores,
controladoras e software.
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Conheça nossas outras
áreas de atuação

A WDC Networks além do segmento Corporativo atua também em:
Telecomunicação, Energia Solar, e Áudio e Vídeo e automação

Telecomunicações

QUER SABER MAIS SOBRE ESSE SEGMENTO?
ESCANEIE O QR CODE
E ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br/telecom

Energia Solar

QUER SABER MAIS SOBRE ESSE SEGMENTO?
ESCANEIE O QR CODE
E ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br/energia-solar

Áudio Vídeo e Automação

QUER SABER MAIS SOBRE ESSE SEGMENTO?
ESCANEIE O QR CODE
E ACESSE NOSSO SITE!

wdcnet.com.br/enterprise/audio-e-video-proﬁssional/
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Quer uma proposta?
Fale com a gente!
AGENDE UMA REUNIÃO CONOSCO!

contato@wdcnet.com.br
(11) 3035-3777

CONHEÇA MAIS SOBRE A WDC

wdcnet.com.br

SAIBA MAIS SOBRE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

info.wdcnet.com.br/solucoes-corporativas

Conectamos as maiores marcas
aos seus maiores desaﬁos.

RUA GOMES DE CARVALHO, 1609
9° ANDAR
VILA OLÍMPIA -SÃO PAULO - SP

WDCNET.COM.BR
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@wdcnetworks

@wdcnetworks
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