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SKB TELSI
A empresa de Moscou SKB TELSI fornece uma gama de serviços para o
desenvolvimento, produção e entrega de sistemas integrados de comunicação para
diversos fins, que são utilizados em instituições de saúde, em ambientes sem
barreiras, para a organização de comunicações de despacho, bem como em elevadores
e transporte.
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A empresa de Moscou SKB TELSI fornece uma gama
de serviços para o desenvolvimento, produção e
entrega de sistemas integrados de comunicação
para diversos fins, que são utilizados em instituições
de saúde, em ambientes sem barreiras, para a
organização de comunicações de despacho, bem
como em elevadores e transporte.
Todos os componentes dos sistemas de chamada de pessoal,
incluindo consoles, intercomunicadores e software, são projetados e
fabricados nas instalações da empresa em Moscou sob suas próprias
marcas - GETCALL e HOSTCALL. Todos os trabalhos de criação do
equipamento são realizados em estreito contato com representantes
das estruturas interessadas, o que permite aos desenvolvedores da
SKB TELSI considerar todas as exigências dos clientes. A SKB TELSI é
líder em seu segmento na Rússia e vende ativamente seus produtos
na Europa e na Ásia.

HostCall

Os principais produtos da SKB TELSI são os sistemas de chamada de
pessoal para instituições médicas sob a marca HostCall. Atualmente,
é fornecida a quarta geração de sistemas de alarme para salas.
O sistema de alarme de enfermaria HostCall-CMP é projetado para
instalação em salas médicas de hospitais. Os pacientes podem enviar
uma chamada para um posto de enfermaria pressionando o botão de
alarme instalado na enfermaria. A enfermeira, por sua vez, pode
aceitar a chamada de três maneiras: em um controle remoto, em um
smartphone ou em um telefone celular com botão como uma
mensagem de texto.
Além do botão de chamada, o quarto do paciente pode ser equipado
com um interfone, com o qual é possível estabelecer uma
comunicação de voz com a enfermeira do posto. Os botões de
chamada estão disponíveis em duas modificações: botões de rádio e
digitais, que transmitem sinais através dos fios. Os botões de rádio
permitem reduzir o tempo e o custo de instalação, mas exigem a
substituição regular da bateria. Ao utilizar botões digitais com fio, o
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custo e o tempo de instalação aumentam, mas a confiabilidade do
sistema também melhora.

GetCall

O segundo produto mais importante da empresa é o sistema de envio
de voz GetCall. Este equipamento é amplamente utilizado tanto na
sala de controle de elevadores quanto como sistemas de comunicação
bidirecional com zonas de segurança de 4 e 5 categorias.
Dispositivos com capacidade de 1 a 36 assinantes são utilizados como
consoles no sistema de despacho GetCall. Os dispositivos para
assinantes são representados por uma ampla gama: aparelhos
telefônicos, alto-falantes de plástico e à prova de vandalismo,
dispositivos de rua.
Mais de 13 mil pontos de controle são equipados com sistemas de
despacho por ano: elevadores, entradas e saídas para edifícios
administrativos, elevadores e escadas rolantes.
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Resultados financeiros da
empresa

O lucro líquido da empresa em 2018 é

48,3

milhões
rublos

O lucro líquido da empresa de 2016 a 2018 quase dobrou, passou de
27,1 milhões de rublos para 48,3 milhões de rublos. A receita da
empresa em 2018 totalizou mais de 195 milhões de rublos, enquanto
as exportações - quase 8 milhões de rublos.

Os fatos da empresa

SKB TELSI é o líder em seu segmento no território da Rússia;
A empresa está vendendo ativamente seus produtos na Europa e na
Ásia;
A demanda por produtos está em constante crescimento devido a uma
formação de preços mais atraentes em comparação com as
contrapartes estrangeiras;
O sistema de gestão de qualidade da empresa é certificado de acordo
com as normas internacionais ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016.
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Informações de contato

Rússia, Moscou, 25A, Varshavskoye shosse, edifício 1

+7 495 120-48-88
info@telsi.ru
skbtelsi
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O projeto Made in Russia é uma plataforma de comércio e mídia digital. Inclui a agência de informações comerciais Made in Russia em 12
idiomas, assim como uma casa comercial digital que vende e promove bens e serviços no exterior. As empresas registradas na
plataforma recebem o direito de usar o logotipo do projeto Made in Russia, acesso ao programa de fidelidade, serviços e instalações.

Página da marca

https://monolith.madeinrussia.ru/pt-br/catalog/3277

pr@madeinrussia.ru

