
portaria remota X portaria robotizada
R$ 0,00grátis*

descubra os diferenciais das duas portarias neste ebook



índice
introdução 3

portaria robotizada 8

portaria remota 25

Hellô, a 1ª porteira robô do mundo 9
segmentos residencial e corporativo 10

dúvidas frequentes 32

fila de espera 26
tecnologia não exclusiva 27
falhas e lentidão no controle de acesso 28

proteção de dados dos moradores e visitantes - LGPD 15
monitoramento online dos dispositivos 16
automação do condomínio com a homeBox IoT 17
maior redução nos custos com portaria 18
principais funcionalidades e requisitos de instalação 19

abertura dos portões com biometria facial, incluindo notificação de pânico 12
cadastro confiável do visitante 14

portaria grátis 29

atendimento imediato com videochamada 11



introdução

3

diferenças entre a portaria remota 
e a portaria robotizada 
Com o avanço da tecnologia, tem sido cada 
vez mais comum integrar soluções 
inovadoras para modernizar 
a portaria do condomínio.



Muitas são as opções de produtos e serviços 
disponíveis no mercado de segurança, por isso 
é importante conhecer as principais 
diferenças entre a portaria ROBOTIZADA e 
portaria REMOTA, monitorada, eletrônica 
ou virtual, assim como entender qual 
delas é a mais adequada para 
atender às necessidades 
do condomínio.

Apesar de ser conhecida por diversas nomes, 
para facilitar nossa comunicação, vamos 
chamar apenas de portaria REMOTA, ok?
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A portaria REMOTA, em suma, é uma central 
de CALL CENTER de alguns poucos 

teleporteiros compartilhados com 
centenas de condomínios, que fazem 

o atendimento de vários visitantes 
ao mesmo tempo.

Portanto, neste sentido, existem 
diferenças significativas entre a 

portaria REMOTA e a portaria 
ROBOTIZADA.
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A principal diferença da portaria ROBOTIZADA é 
que 100% do atendimento do visitante é feita 

por uma assistente virtual, a Hellô, 
a 1ª porteira robô do mundo.

Neste conteúdo, vamos apresentar os 
diferenciais das soluções que a portaria 

ROBOTIZADA da Homebook oferece 
comparados às outras portarias 

REMOTAS convencionais  
e já ultrapassadas.
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Cada uma das soluções dispõe de 
equipamentos com 
tecnologias distintas para 
promover o controle e o 
monitoramento de 
acesso ao condomínio.

Antes de decidir pela contratação 
desses tipos de tecnologia, é 
importante entender como 
cada uma funciona e 
quais são as principais 
diferenças entre elas. 



ficou interessado(a) em obter o e-book completo e conhecer mais sobre a portaria robotizada da Homebook?

acesse o site www.homebook.app e preencha o formulário - é rápido e seguro para baixar o e-book:

ah! este é só um aperitivo
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http://www.homebook.app


experimente o futuro com a portaria robotizada

www.homebook.app
19 9 8899 1104


