Como você está convivendo
com a sua casa?

Uma lista de problemas (e soluções!)
que vai lhe ajudar a aproveitar tudo que sua casa pode lhe
proporcionar
(mesmo em tempos de quarentena forçada!)

Utilizar adequadamente uma casa, não importa quão grande ou pequena ela
seja, pode ser um desafio para moradores atarefados e com agendas lotadas.
Mais do que isso: sentir-se seguro e confortável quando estamos em casa
nem sempre é uma tarefa simples...
Muitas vezes utilizamos pouco as funcionalidades de nossas
residências devido aos inúmeros compromissos diários da
nossa rotina: tarefas caseiras, reuniões de trabalho, crianças na
escola, viagens e assim por diante.

No entanto, em alguns momentos como os que estamos vivendo
atualmente devido à reclusão quase que obrigatória em função de uma
pandemia, vamos aproveitar e refletir sobre o que podemos melhorar.
Estamos propondo este momento de reflexão, agora que a
utilização de nossas casas está muito acima do normal, num
ritmo seguramente diferente e que envolve necessidades
únicas. Temos certeza que, com esta ação, vamos colher ótimos
frutos para usufruí-la de forma ideal no futuro próximo (e,
eventualmente, em outras situações similares à atual que ainda
possam surgir).

Nesta situação que estamos vivenciando, manter a sua nova rotina pode se tornar
difícil. Você precisa deixar sua casa funcionando de forma eficiente ... e ainda ter
tempo e condições para trabalhar, relaxar e viver momentos de lazer...
Atividades que são aparentemente simples, como fechar as cortinas para bloquear
o sol da tarde ou escolher uma música para desfrutar no sistema de som podem
mostrar-se difíceis ou cansativas quando você está pressionado pelo tempo.

Sugerimos então, que você responda um check list
para saber como a sua casa atualmente está lhe
atendendo...
Feito este auto diagnóstico, de forma simples e intuitiva,
vamos indicar como a utilização de tecnologias, já
disponíveis e de amplo acesso, podem potencializar a sua
segurança, o seu conforto e, neste momento,
principalmente a sua produtividade quando em home
office. Você vai se surpreender como este investimento
pode melhorar a sua casa, hoje e para sempre!

Veja nas próximas paginas algumas questões e as
soluções que propomos

Como está o seu acesso á Internet: velocidade e estabilidade ?
Funciona bem em todos os
ambientes da casa
Em alguns ambientes funciona
melhor do que em outros
Para certas atividades (vídeo games,
download de arquivos mais pesados) tenho
dificuldade

A conexão é instável e às vezes
também lenta
Nem gosto de pensar nisto!

SITUAÇÃO
É muito comum não dar atenção à qualidade do
nosso acesso à Internet, exceto quando vivemos
situações especiais. Então, é comum creditar o
problema à operadora e abrir uma ordem de
serviço.. se funcionar, ótimo!... Mas damos pouca
importância à configuração e aos equipamentos
ativos de rede que utilizamos, à sua adequação ao
nosso tipo de uso e de ambientação da casa.
O QUE VOCÊ PODE FAZER?
Procure saber mais sobre a sua instalação.
Logicamente, você deve ter um plano de dados
compatível com sua necessidades. Mas, você sabe
onde está localizado o seu roteador principal? Se
ele está atualizado? Saiba que hoje, com a
utilização de modernos sistemas de repetidores é
possível melhorar expressivamente a velocidade e
o desempenho da sua rede. Ampliar a sua
cobertura para toda a casa e permitir que cada
morador utilize dentro da sua necessidade.

Como você faz para ligar a TV, mudar de canal, entrar no Netflix,
baixar e ouvir musica e ainda controlar o volume?
Centralizei tudo no meu celular e não largo
ele!
Não faço tudo isso ao mesmo tempo, então
uso os controle remotos de cada um
Gosto de ouvir musica alto, minha família nem
tanto e, às vezes, preciso abaixar o volume de
repente para atender meus clientes...

Para não complicar deixo sempre no mesmo
canal ou na mesma estação de radio
É sempre muito confuso acaba em briga de
família!

SITUAÇÃO
A TV fica ligada, mas ninguém está vendo... Se
alguém coloca uma musica na sala, quem está na
cozinha não quer ouvir ou, se quiser, precisa
aumentar o volume e na sala fica alto demais... E
na hora de escolher o filme ou a musica do seu
streaming favorito você perde tanto tempo que as
vezes você desiste ou acaba mudando de ideia...
O QUE VOCÊ PODE FAZER?
Já pensou em integrar todos estes controles (e
ainda incluir ar condicionado, iluminação e
cortinas se quiser) e acionar por comando de voz?
Acha complicado? Pois saiba que está cada vez
mais barato e simples! Se não quiser depender de
um assistente de voz, use seu celular... E, lembra
daquele monte de controles remotos? Se não
lembra, não tem importância, você nunca mais vai
precisar deles!

Agora eu preciso trabalhar em casa! Como resolvo isso?
Deixa comigo! Já criei meu espaço e sou
muito produtivo trabalhando em casa
Se tiver que trabalhar em casa, eu me fecho
no meu quarto com meu laptop e ninguém
entra!
Estou no meio de um relatório complicado
ou falando com um cliente e me pedem
para levar o cachorro passear!
Preciso colocar uma gravata, mesmo
estando de camiseta e havaianas para todos
saberem que não posso ser interrompido

Prefiro sair com meu laptop e
trabalhar no bar da esquina!

SITUAÇÃO
Só damos importância ao home office quando
nosso profissionalismo se impõe e temos que
mudar nossa rotina. Participar de reuniões à
distancia, ter isolamento suficiente e ferramentas
adequadas passam a ser essenciais até para nossa
subsistência e da nossa família

O QUE VOCÊ PODE FAZER?
Além de ter todos os requisitos imprescindíveis,
como acesso de qualidade à Internet, computador
e aplicativos voltados ao home office, você não
pode esquecer da praticidade e da qualidade do
ambiente de trabalho. Por exemplo, se vai receber
visitas, precisa controlar este acesso. Som
ambiente? Ar condicionado? Iluminação
apropriada? Persianas? Provavelmente você
nunca tinha pensado nisso enquanto não precisou
trabalhar em casa... Então pode começar a
pensar... E também que você vai precisar ter um
controle simples e intuitivo sobre tudo isso!

Vou dormir ou tenho que sair de casa por um tempo.
Não sei o que está ligado ou aberto...
Resolvi isto com um comando “master
off” e fico tranquilo
Vou andando pela casa, olhando cada
ambiente, desligando e fechando tudo!
Desligo o que lembro. Pelo menos nunca
esqueci a porta principal aberta!

Meus vizinhos sempre me ligam dizendo
que tem luz acesa ou janela aberta...

Preciso mesmo responder isso?

SITUAÇÃO
Cada vez temos mais aparelhos espalhados pela
casa. Além da iluminação, do ar condicionado, dos
eletrodomésticos todos, precisamos checar se
acionamos os alarmes, se as portas estão
trancadas...

O QUE VOCÊ PODE FAZER?
Se você tem equipamentos e sistemas inteligentes,
eles podem ser programados por horário ou por
eventos. Chegar ou sair de casa, receber amigos
ou se preparar para dormir são eventos que
podem ser programados previamente como
“cenários” que se repetem. Mas sua casa também
pode reagir por conta própria, acionando cenas
extras quando algo estiver fora do normal... um
sensor de vazamento de gás ou de agua, a
abertura de uma porta, um eletrodoméstico ligado
num horário que não deveria... E assim por diante

Tenho ainda alguns problemas específicos que não estão bem
resolvidos!
Limpeza

Mesmo limpando com frequência minha
casa armazena muita poeira

Você já ouviu falar em sistemas
centralizados de aspiração á vácuo?

Falta de energia

Não é incomum faltar energia em minha
casa, às vezes até por um período
prolongado

Existem sistemas alternativos de energia (nobreaks) alimentados por baterias e que
podem garantir suprimento para os sistemas
essenciais

Cortinas abertas com
muita luz externa

Nem sempre as cortinas são fechadas
quando o sol está forte do lado externo.
Pisos e móveis acabam sofrendo

Programe o fechamento de persianas e
cortinas por horário ou através do uso
de sensores de luminosidade

Monitoramento remoto

Quando estou fora de casa gostaria de
saber como está a rotina da minha
família e dos animais de estimação

Câmeras que são acionadas por movimento e
deixam as imagens disponíveis no seu celular
são simples de instalar. Podem também
emitir alertas quando desejado

Irrigação das plantas

Tenho muitos vasos na varanda do meu
apartamento. Quem lembra de cuidar?
Ou do jardim da minha casa?

O gotejamento de agua para vasos ou de
irrigação para jardins podem ser
programados ou controlados á distancia

Tenho ciência que as vezes gasto mais
energia elétrica do que deveria, sem
necessidade

Você pode instalar produtos que cortam a
energia de equipamentos em horários
previstos ou em caso de uso inadequado

Gasto com energia

Como faço para saber mais e melhorar a minha casa?
Os produtos e soluções que citamos
você pode ter em sua casa agora e
começar a aproveitar melhor o seu
tempo além de melhorar a
segurança e o conforto
No site LAR INTELIGENTE você tem
muita informação de tudo que foi
tratado aqui e você também
encontra as empresas que podem
lhe atender.

www.larinteligente.com.br

