projeto conectar

Convergência 2016
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Este novo projeto da Aureside foi lançado no dia 27
de outubro, em São Paulo, para convidados e associados. Trata-se de uma iniciativa conjunta da Aureside e da
SIA (Security Industry Association - www.siabrasil.org),
que busca tratar da convergência entre os mercados de
automação residencial e predial com o mercado de segurança eletrônica.
Observa-se nos projetos mais modernos de edificações que esta tendência é irreversível, pois o tratamento
integrado nos projetos proporciona muito mais eficiência
e segurança, além de menores custos de implantação e
de manutenção predial.
Para validar a iniciativa, ambas associações realizaram no dia seguinte ao lançamento, 28 de outubro, um
workshop reunindo fabricantes e integradores de ambos os mercados. O evento foi um sucesso, com a participação de oito fabricantes (quatro representantes de
cada mercado) e mais de 40 integradores, também dos
dois mercados.
Houve uma intensa troca de ideias entre os participantes durante todo o dia. Na parte da manhã, foram
apresentados os números e as estatísticas do mercado
de segurança eletrônica e, em seguida, demonstrações
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de produtos e soluções mais recentes de algumas empresas,
a saber: Genetec, Tyco e EDR - esta representando soluções
da Honeywell e Hikvision.
Já a parte da tarde foi destinada às apresentações do mercado de automação predial e residencial. Além da Aureside,
que apresentou a sua mais recente pesquisa de mercado, estiveram presentes com suas soluções as suas empresas associadas Biltech, Flex Automation, Iluflex e Neocontrol.
Ao final do evento, muitos profissionais que participaram
elogiaram o encontro e ofereceram sugestões para o planejamento de novas ações para 2016.
No momento que você estiver lendo esta matéria, estaremos elaborando a programação de eventos deste projeto
para 2016. Assim, se tiver sugestões e comentários, por favor encaminhe para contato@aureside.org.br com o assunto
CONVERGENCIA 2016.

