Parceiro especialista, confiável e responsável
Nossa equipe de ESB consiste de especialistas técnicos e
gerentes de projeto. Seguem as normas do setor, compreendem
projetos grandes e sabem como usar métodos comuns para
gerenciá-los. A Bosch garante a conformidade durante a vida
útil do projeto e segue o Código de ética e Conduta profissional:
honestidade, responsabilidade, respeito e justiça.
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Em qualquer parte, a qualquer hora, em qualquer lugar: o ESB
pode lidar com os desafios de projetos complexos. Nós apoiamos
integradores de sistema (e seus clientes) por meio de um único
ponto de contato. O ESB tem se comprovado repetidamente
no mundo todo: para obter detalhes abrangentes e referências,
entre em contato conosco ou visite boschsecurity.com.
Para todos os setores
▶	Aeroportos com alguns dos maiores tráfegos de passageiros do mundo
▶	Metrôs com centenas de estações
▶	Arenas esportivas e estádios
▶	Alguns dos edifícios mais altos do mundo
Para alta complexidade
▶	Lidando com muitos milhares de visitantes por dia
▶	Lidando com investimentos de muitos milhões de euros
▶	Abrangendo mais de 100 locais com mais de 10 mil sensores
em um único projeto
▶	Garantia da mais alta redundância
Alcance mundial
▶	Projetos em todos os continentes

Engineered Solution Business
boschsecurity.com

Uma tradição de qualidade e inovação
O nome Bosch representa qualidade e confiabilidade
há mais de 125 anos. A Bosch é a fornecedora mundial
global de tecnologia inovadora de preferência, agregando
o mais alto nível de serviços e suporte técnico.
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Serviços profissionais para
seus projetos de segurança

Engineered Solution Business
O Engineered Solution Business (ESB) da Bosch
auxilia no planejamento, desenho, instalação
e inspeção dos sistemas de segurança.
Trabalhamos com e através dos nossos
integradores de sistemas para auxiliar os usuários
finais no mundo todo a obterem as melhores
soluções de segurança para suas necessidades.

Equipe de ESB

Parceiros:
Integradores de sistema

Cliente final

Suas vantagens
Considerando o tamanho, a complexidade e os altos volumes
de visitantes dessas instalações, este é claramente o setor mais
desafiante para o negócio de sistemas de segurança. Esses
custos de capital do sistema pode chegar a milhões de dólares ou
euros, podem envolver milhares de câmeras e outros dispositivos
e podem proteger milhões de pessoas.

Por que Engineered Solutions?
Os sistemas de segurança estão cada vez mais complexos, com

Suporte em todas as fases do projeto

desafios técnicos e altas demandas de personalização. Eles com

Nós damos suporte aos nossos parceiros em todas as fases

frequência devem estar integrados com outros sistemas de gestão

do projeto. Primeiro, garantimos uma compreensão detalhada

das instalações, tais como controle de portas, aquecimento,

e profunda das necessidades do usuário final e do desenho do

estacionamento e elevadores/escadas rolantes. Os investimentos,

projeto. Isso abrange os requisitos operacionais, especificações

e os riscos, são altos, assim, os clientes insistem na confiabilidade,

do sistema, personalização de hardware e recursos especiais

responsabilidade e especialização que a Bosch pode fornecer. Se

do sistema. Em seguida, analisamos a possível personalização,

nossos parceiros precisam de ajuda com a logística, modificações

incluindo o hardware/software da Bosch e componentes

de software ou, até mesmo, de hardware, todo o conhecimento

de terceiros. Durante a instalação, nós damos suporte e

da Bosch está acessível através de um único contato de ESB.

solucionamos problemas para os integradores de sistema de
forma local e remota. Por fim, damos suporte para inspeção e,

Em quais setores o Engineered Solution Business está ativo?
Aeroportos

Entretenimento

Nosso mercado principal é o de sistemas de segurança para
instalações que regular ou ocasionalmente recebem um
grande número de pessoas: aeroportos, estações de trem,

da manutenção e da manutenção preventiva. Os honorários
de ESB são baseados nos serviços oferecidos e acordados.
Portfólio superior e abrangente

Edifícios comerciais

Ferrovias e metrôs

Instalações correcionais

Educação

Energia e serviços públicos

Edifícios governamentais

estádios, arenas, salas de concerto, museus, hotéis, shoppings,
universidades, instalações industriais e edifícios de escritórios.

em seguida, entregamos às equipes operacionais que cuidam

A Bosch é uma das poucas fabricantes de sistemas de
segurança que oferece um portfólio completo de vigilância por
vídeo, detecção de intrusão e de incêndio, controle de acesso,
endereço público, sistemas de evacuação e software de gestão.

Essas instalações precisam de proteção contra incêndio,
vandalismo e terrorismo. Elas também precisam, às vezes,
acompanhar quem está no seu interior e onde estão e gerir

Produtos

Desenho de solução

Instalação por SI

Entrega e operação

a evacuação dessas pessoas em caso de emergência.

Desafio do usuário final

Produto
personalizado

Comissionamento

