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FALE COM TODOS

A Agecom Telecom desenvolveu o FcT, sistema de amplificação de voz via rádio. A comunicação é ‘de
um para todos’: você tem mobilidade para falar de onde estiver – e todos irão ouvir.
Agilize procedimentos internos. Basta apertar um botão e suas recomendações chegam a todos do setor:
avisos, comandos de emergência e demais orientações.

EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO
Indústrias: da sua mesa ou em movimento você mantém contato com parte ou todos os
profissionais, passando-lhes informações inerentes ao processo de produção, segurança do trabalho,
operação das máquinas, etc.
Construtoras: o engenheiro ou mestre de obras tem a facilidade de passar as instruções diárias aos
assistentes e operários (reduzindo a necessidade de andar pela obra para localizar pessoas ou falar
separadamente com cada uma delas). Comunicação com almoxarifado: gerenciadores, mestres,
encarregados ou apontadores podem solicitar materiais via rádio, de qualquer local da obra
(evitando perda de tempo e agilizando o processo).

Instalamos o sistema em terminais portuários, cervejarias e indústrias, com 100% de aprovação por
parte dos clientes. Lembrando a frase de Steve Jobs: ‘Não é só o produto, é o que você pode fazer com
ele.’
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FcT MINI

FcT MED

FcT MAX

Para pequenos locais:

Para locais de porte médio:

Para grandes áreas:

Salas de caminhoneiros
Consultórios e clínicas
Salas de reunião
Refeitórios

Pátios
Hospitais
Transportadoras
Oficinas

Indústrias
Galpões
Terminais portuários
Logística/carregamento

PROJ

CASE DE SUCESSO >>> Uma das maiores siderúrgicas do mundo tinha dificuldade em localizar os
motoristas para agilizar a saída de materiais da usina. Alguns estavam no restaurante, outros no
pátio, na sala de motoristas ou demais locais.
A Agecom desenvolveu e implantou o FcT (Fale com Todos), no qual o setor de logística chama (via
transceptor sem fio) os motoristas e suas respectivas placas. Com cornetas e caixas amplificadas,
todos ouvem a mesma mensagem nos diferentes locais, em tempo real - em seguida se posicionam
no setor de carregamento.

Entre em contato: nossa solução irá até você.
Obrigado. Saúde e paz.
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