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A PROSONIC ANGOLA é uma empresa de direito angolana, exercendo a sua actividade no mercado angolano
desde 2010. Tendo crescido de forma sustentada, impôs-se no mercado pela sua visão inovadora e pela busca
constante de qualidade e melhoria dos produtos e soluções que comercializa, implementa e mantem.
A PROSONIC ANGOLA actua nos mercados empresariais e residenciais, efectuando também transacções com
particulares, procurando a satisfação contínua pela qualidade dos seus produtos e serviços, através dos benefícios
que os clientes obtêm das soluções desenvolvidas.
Atenta às necessidades e desafios do mercado, aposta de forma incessante na inovação e no estabelecimento de
relações mutuamente vantajosas com todos os agentes de mercado com que se relaciona.
A PROSONIC ANGOLA , através de contactos contínuos com os seus clientes deseja garantir a receptividade e o
desenvolvimento de oportunidades de negócio, com elevado empenho na satisfação das suas expectativas.
HERDEIRA DE UMA TRADIÇAO RICA: ONTEM E HOJE
A PROSONIC ANGOLA, sendo hoje uma empresa completamente independente, é fruto da visão pioneira de
sócios e directores participantes na empresa Prosonic Portugal que decidiram, não obstante os riscos existentes na
altura, apostar nas potencialidades de mercado que Angola oferecia e continua a oferecer. Por sua vez a Prosonic
Portugal é herdeira de um dos maiores grupos económicos portugueses presentes na área das soluções de
banking, que sempre se caracterizou pela sua visão inovadora e capacidade de assumir riscos.
A preferência dada por muitas empresas de vários sectores de actividade às soluções apresentadas pela
PROSONIC ANGOLA é a prova da confiança na competência e eficácia dos seus colaboradores, bem como na
qualidade e fiabilidade dos produtos.

A PROSONIC

Com uma experiência desde 1970 e fruto de uma equipa com confirmada capacidade, a designação PROSONIC
surge em 2001, resultado de um processo de fusão de quatro empresas do Grupo Papelaco.
A PROSONIC actua essencialmente em mercados empresariais efectuando também transacções com particulares,
procurando a satisfação contínua pela qualidade dos seus produtos e serviços, através dos benefícios que os clientes
obtêm das soluções desenvolvidas.
Atenta às necessidades e desafios do mercado, aposta de forma incessante na inovação e no estabelecimento de
relações mutuamente vantajosas com todos os agentes com que se relaciona.
Através de um contacto contínuo com o cliente deseja garantir a receptividade e o desenvolvimento de oportunidades
de negócio, com elevado empenho na satisfação das suas expectativas.
PRESENÇA EM TODO O PAÍS
A PROSONIC, com instalações em Lisboa / Taguspark e Porto, está ainda presente noutras zonas do País
garantindo desta forma a cobertura de todo o território nacional.
A preferência dada por grandes empresas de vários sectores de actividade às soluções da PROSONIC é a prova da
confiança na competência e eficácia dos seus colaboradores, bem como na qualidade e fiabilidade dos produtos.
Estamos apostados em garantir um elevado nível de satisfação e de fidelização dos nossos clientes, na busca de
melhoria contínua e em reforçar a nossa posição no mercado alargando a oferta de produtos e serviços.

AV & MULTIMEDIA

A PROSONIC ANGOLA dispõe de uma gama
abrangente de equipamentos para satisfazer as suas
necessidades de implementação e integração de
equipamentos multimédia.
Destacamos os projectores Panasonic e painéis LG,
amplificadores Audac, matrizes AV Kramer, Audac e
Aten, Sistemas completos de IPTV Exterity entre muitos
outros produtos que permitem ouvir e ver com
qualidade state of the art.
Ao nível da automação e do controle de residências e
salas de conferência, a PROSONIC ANGOLA trabalha
com os três lideres mundiais nessa área: AMX, Crestron
e Control 4, criando soluções abrangentes que
permitem não só rentabilizar ao máximo os seus
equipamentos AV como também usufruir da melhor
experiência de utilização quotidiana.

Uma gama completa de soluções em
Multimedia e AV!
PROJECÇÃO

CONTROLE

IPTV

DIGITAL SIGNAGE

SEGURANÇA
ELECTRÓNICA

A PROSONIC ANGOLA instala, configura e mantém
sistemas de segurança eletrónica, controlo de acessos
e assiduidade, que garantem a sua segurança e
tranquilidade.
Trabalhamos com os maiores líderes mundiais dessas
áreas, com destaque para os sistemas de CCTV IP e
analógicos Hikvision e Panasonic, centrais de detecção
de incêndio Inim, Esser e UTC, centrais de intrusão

A nossa missão
é a sua segurança!
SEGURANÇA ELECTRÓNICA
A equipa de Segurança Electrónica da Prosonic Angola tem como objectivo fornecer as soluções mais adequadas à
realidade de cada organização, assegurando a satisfação dos clientes e garantindo uma boa performance.
Representamos em Portugal alguns dos maiores fabricantes mundiais na área da Segurança Electrónica sendo os
nossos técnicos formados e certificados pelas marcas representadas.

VIDEO-VIGILÂNCIA

A Panasonic está na vanguarda tecnológica na área da vídeo-vigilância e regista avanços impressionantes nas funcionalidades
de sistemas iVMD (analógicos) e SMART HD (IP), a tecnologia do futuro. A marca disponibiliza também monitores Full HD
com a função ECO e softwares de monitorização de acordo com diversos conceitos de exploração de imagem.
De modo a complementar a oferta de soluções Panasonic, a Prosonic também comercializa a marca Hikvision que permite
dar uma resposta mais abrangente aos vários segmentos de mercado, garantindo uma excelente relação preço /
qualidade..

DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO

Oferecemos as soluções mais adequadas para proteger as suas instalações contra incêndios, reduzindo os tempos
de intervenção em caso de emergência. Pode optar pela INIM (satisfaz todos os requisitos de detecção
automática com investimento reduzido e eficácia elevada), pela ESSER (que adiciona evacuação por voz) ou pelo
UTC.

CONTROLO DE ACESSOS
As soluções SUPREMA asseguram o controlo de acessos aos mais variados espaços, como edifícios, instalações
industriais ou até recintos de grandes dimensões.

DETECÇÃO DE INTRUSÃO
Na PROSONIC ANGOLA encontra tudo o que necessita para proteger os seus bens contra furto ou intrusão, com
recurso às soluções mais simples ou complexas, INIM e UTC.

SISTEMAS DE CHAMADA DE ENFERMARIA
Os grandes avanços registados nas tecnologias de informação permitem a sua utilização alargada na área
dos cuidados de saúde. A PROSONIC ANGOLA instala, configura e mantém equipamentos CODACO, fabricante
em sistemas de chamada de enfermaria com tecnologia totalmente IP.

TELECOMUNICAÇÕES

Porque todas as chamadas
são importantes!

A PROSONIC ANGOLA disponibiliza equipamentos de telecomunicações – servidores de voz, telefones digitais e
telefones wireless da Panasonic, bem como soluções Wi-Fi Access Point da Ubiquity Networks. A mais recente linha
de produtos contempla uma gama alargada de aplicações, desde os sistemas analógicos e digitais até aos mais
avançados em comunicação VoIP. As plataformas de voz suportam uma enorme variedade de telefones que usam a
mais recente tecnologia digital, IP-SIP e sem fios DECT Profissional.
A Panasonic disponibiliza ainda várias soluções de software à medida das necessidades de qualquer organização,
como o Panasonic Communication Assistant - integração de telefone com PC, Gestão Telefónica
- com taxação e imputação de custos e Gestão Telefónica Hoteleira. A oferta da marca abrange ainda software
para Contact Centers, Call Centers e para redução de custos em roaming.
Com a solução de vídeo-conferência HVDC da Aver - vídeo Full HD 1080i e áudio HD em 360º - a distância não tem
de ser uma barreira para a comunicação.

REDES

A PROSONIC ANGOLA instala, configura e mantém
redes estruturadas de informática, redes de segurança
e de audio e vídeo (AV), recorrendo a cobre e a fibra
óptica.
Para que tenha uma utilização isenta de problemas, a
PROSONIC ANGOLA procede ainda ao teste e à
certificação das mesmas, dispondo de equipamentos
calibrados e periodicamente inspecionados de acordo
com as normas internacionais.
Deixe as preocupações para os especialistas e
concentre-se no que mais lhe interessa, sem mais
preocupações.

Os seus sistemas
tecnológicos em rede.!
INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS

A PROSONIC ANGOLA instala cablagem, efectuando todo o trabalho de passagem a pedido do cliente, bem
como a instalação de calha e tomadas de rede simples ou duplas, instalando também qualquer tipo de bastidor e
equipamentos activos e passivos de rede, como switches, routers, firewalls, matrizes, patch panels e qualquer
outro tipo de equipamento necessário à implementação do seu projecto..

SOLUÇÕES DE
BANKING

O conceito Self Bank permite uma gestão mais eficiente
do numerário gerado pelas organizações, nas mais
diversas actividades e áreas de negócio, simplificando
os processos de contagem, separação e tratamento de
notas e moedas, com a consequente redução de custos.
Os clientes podem optar pela compra ou pelo
outsourcing da solução, através de uma renda mensal.
Em qualquer das situações, a Prosonic Angola
apresentará
a proposta ‘chave-na-mão’ mais
adequada, considerando equipamentos,
softwares
para integração, gestão e monitorização, bem como
o serviço de manutenção e assistência em qualquer
ponto do País.

SELF BANK
Damos mais valor
ao seu dinheiro!
SOLUÇÕES DE FRONT-OFFICE
Estas soluções permitem que os clientes efectuem o pagamento em notas e moedas directamente nos equipamentos,
sem intervenção dos colaboradores da loja. Desta forma, nunca há diferenças no saldo de caixa garantindo
o controlo total do numerário, com maior segurança para colaboradores e clientes, impedindo também a
circulação de dinheiro falso.
A solução da CashDro está vocacionada para as pequenas e médias empresas de retalho, oferecendolhes eficiência, rentabilidade e segurança. Garante o controlo do saldo de caixa, evita o manuseamento do
dinheiro pelos colaboradores, elimina os erros nos trocos, reduz o tempo perdido na mudança de turno, rejeita
dinheiro falso e minimiza o risco de roubo.

SOLUÇÕES DE BACK-OFFICE
As soluções da marca italiana CIMA, visam reduzir o custo do manuseamento, do numerário, graças à racionalização e
gestão dos fundos de caixa, assim como aos procedimentos de verificação, contagem e separação das notas e moedas.
A segurança fica reforçada com a guarda do dinheiro no cofre. As rotinas de caixa tornam-se também mais eficientes
em aspectos como a recolha e depósito de valores, fechos diários dos turnos e recirculação do numerário.

EQUIPAMENTOS DE SELF BANK

Recirculadores de Notas
A utilização de equipamentos recirculadores da CIMA torna possível a redução de todas as tarefas do caixa,
libertando-o para outras actividades mais produtivas e permitindo uma melhoria no serviço prestado ao cliente,
com mais rapidez, exactidão e segurança nas transacções. Permitem ainda a recirculação das notas, detectando a
sua qualidade e autenticidade de forma automática e segura.

Contadores de Notas
Disponibilizamos uma ampla gama de modelos inovadores, sofisticados e fiáveis, projectados para a realização
de todas as tarefas de manuseamento de notas. Para a contagem, detecção de qualidade e da
contrafacção, separação de grandes volumes e processamento de diferentes divisas, oferecemos equipamentos
direccionados a um segmento mais exigente da marca G &D - G iesecke & Devrient, fabricante alemão líder nesta
tecnologia e com uma longa tradição. Complementando a nossa oferta, dispomos ainda de máquinas da
CashTester, que ampliam a nossa oferta a todos os sectores do mercado.

Contadores de moedas
Adequados para as organizações com elevado movimento de moedas, fazem a sua contagem e separação de forma
rápida e sem erros. Produtivos, eficientes e eficazes, contam e separam as moedas por espécie ou valor.

Detectores de dinheiro falso
Além da tradicional verificação da autenticidade das notas com recurso a lâmpadas UV, falíveis face a contrafacções
mais sofisticadas, a Prosonic oferece outros meios mais seguros como os detectores, tecnologicamente avançados
e com verificação dos diversos parâmetros de autenticidade das notas.

Scanner / Leitor de cheques
A Prosonic Angola dispõe de soluções para a captura da imagem dos cheques, convertendo-os para formato
digital, quer nos balcões quer no back-office dos bancos. Temos ainda de uma variedade de serviços que
garantem a melhor implementação e o retorno do investimento realizado pelo cliente: formação, help-desk,
implementação e assistência técnica on-site.

SERVIÇOS

A PROSONIC ANGOLA faz uma abordagem vertical de
acordo com as características do projecto que deseja
implementar, dispondo de parcerias, consultores e
técnicos avalizados para efectuar um trabalho de
excelência em conjunto com a sua equipa.
Desde as fases preliminares de discussão e
brainstorming, passando pela elaboração de projecto e
respectiva
documentação,
até
ao
transporte,
manuseamento, instalação, configuração e manutenção
de todos os sistemas contratados com a PROSONIC
ANGOLA, orgulhamo-nos de trabalhar sempre em
conjunto com os nossos clientes.
Sabemos escutar e dialogar, de modo a atingir os
melhores resultados em conjunto consigo.

ESTAMOS JUNTOS

Para obter mais informações actualizadas sobre a PROSONIC ANGOLA consulte o nosso site, disponível online
em http://www.Prosonic-angola.com

Sempre a seu lado.

Prosonic Angola - Soluções de Imagem e Comunicação, LDA.
Urbanização INOTU, Lote Nº9
Morro Bento II Luanda / Angola
Telefone Fixo +244 222 711 292
Telefone Móvel +244 949 618 574 | +244 917 445 383
Número VOIP + 351 300 008 211 - Chamada local a partir de PT
Página Internet: http://www.prosonic-angola.com
Correio Electrónico: geral@prosonic-angola.com

