


QUEM 
SOMOS
O Grupo JC atua desde 2008 no mercado, prestando aos 
clientes, serviços e consultoria de vendas em Telecomunica-
ções, Tecnologia da Informação e Segurança, com qualidade, 
de forma eficiente, ágil e justa, proporcionando aos mesmos 
comodidade, satisfação e credibilidade. Somos referência em 
todo DF, atuando de forma sustentável e social. Trabalhamos 
com responsabilidade, de forma diferenciada, focada e efi-
ciente, sempre preservando os valores humanos dos nossos 
colaboradores, fornecedores e clientes.



CFTV-CIRCUITO FECHADO DE 
TELEVISÃO
Conheça nossas soluções de câmeras de segurança e assegure a proteção do seu patrimônio, 
trabalhamos com as melhores marcas disponíveis no mercado, produtos com durabilidade, qua-
lidade, tecnologia de alta resolução. (Analógicas, HD-SDI, IP, entre outras) para o seu sistema de 
CFTV/CCTV.



SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO 
DE INCÊNDIO
Os sistemas contra incêndios são de extrema importância para diversos estabelecimentos (co-
merciais, públicos e residenciais). Eles atuam prevenindo e combatendo o fogo, proporcionando 
maior segurança e índices de sucesso durante situações onde há incêndios. É fundamental a cor-
reta manutenção desses sistemas, bem como a constante inspeção de equipamentos e a cons-
cientização acerca do tema.



ANTENA COLETIVA
Com a antena coletiva, todas as TVs do condomínio passam a receber o sinal de canais abertos, 
afim de fornecermos uma imagem de qualidade para as televisões, sem que isso implique em 
gastos, aluguel de aparelhos e uma instalação trabalhosa.



CENTRAL TELEFÔNICA
Ter uma central telefônica moderna na organização é essencial para aperfeiçoar os serviços do 
seu negócio, conferindo maior otimização e dinamismo ao ambiente laboral com o objetivo de 
facilitar a comunicação entre as pessoas a partir de um mesmo ramal. Assim, é possível efetuar e 
receber chamadas internas e externas, enviar informações e até mesmo realizar áudio ou video-
conferências, de acordo com o modelo de PABX escolhido.



CONTROLE DE ACESSO
Disponibilizamos aos nossos clientes as soluções mais modernas para controlar o acesso (entra-
da) de sua residência, empresa ou comércio. Um dos maiores avanços nos sistemas de segurança 
são os dispositivos de controle de acesso, que permitem a entrada de pessoas, de diversas manei-
ras e utilizando-se de todo tipo de tecnologia.



CENTRAL DE INTERFONES
A Central de interfones e de suma importância para comunicação condominial, oferecemos aos 
nossos clientes qualidade e tecnologia com marcas disponíveis no mercado e produtos com 
ótima durabilidade.



CABEAMENTO ESTRUTURADO 
E FIBRA ÓPTICA
Para uma boa comunicação e extremamente relevante uma infraestrutura de redes e cabea-
mento de qualidade, em todo o mundo os cabos vem sendo utilizados para transmitir voz, 
imagem e dados seja por fios de cobre ou por ondas de luz, sendo assim fornecemos serviço e 
tecnologia de ponta para nossos clientes.



MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA
A manutenção elétrica é fundamental como medida de precaução para as instalações, assim 
como para o bom funcionamento de todos os equipamentos eletrônicos instalados. Dessa 
forma, a realização de manutenções elétricas periódicas é uma boa maneira de garantir que 
tudo continuará funcionando, principalmente em locais que utilizam bastante equipamentos 
eletrônicos, como condomínios, empresas de serviços e alguns setores industriais.



AUTOMAÇÃO
Mediante análise técnica das demandas, oferecemos sistema automático de controle pelo qual 
os mecanismos verificam seu próprio funcionamento, efetuando medições e introduzindo corre-
ções, sem a necessidade da interferência do homem.



MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE SISTEMA LUMINOTÉCNICO
A sensibilidade visual para a luz varia não só de acordo com o comprimento de onda da radiação, 
mas também com a luminosidade, diante disto uma implementação adequada e de suma 
importância para qualquer ambiente seja residencial ou corporativo.



SUPORTE EM TI
Temos especialistas na instalação e configuração de redes residenciais e corporativas de internet. 
Não se preocupe em ter que contratar mais de uma empresa para realizar todas as configura-
ções de seu sistema de segurança. Nossa empresa é especialista em integrar segurança e inter-
net. Configuramos roteadores, switchs, hubs, servidores, modens, entre outros.



MANUTENÇÕES PREDIAIS 
(HIDRÁULICA, ELÉTRICA E 
PINTURA)
Prestamos serviços de manutenção predial afim de conservar ou recuperar a capacidade funcio-
nal da edificação e de suas partes constituintes de forma a atender as necessidades e segurança 
dos seus usuários”



MÍDIA DOOH
Nossa mídia é ágil, dinâmica, tecnológica, campanhas de veiculação 100% digital. Nossa plataforma 
interage com seus usuários através de monitores instalados dentro de elevadores e halls de espera.
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