CATALOGO DE
PRODUTOS E
SERVIÇOS

Quem somos
Lti Consultoria, é uma empresa na área de tecnologia que chega ao mercado com a
finalidade de atender o seu cliente no conceito “Turn key” (completa), ou seja,
Diagnosticar, Propor a solução, Implantar, Acompanhar e Compartilhar o resultado
com o cliente.
No mundo corporativo não há espaço para amadorismo, daí a necessidade de
consultores capazes de orientá-lo a manter o seu foco nos seus “objetivos estratégicos”,
sem se preocupar com os instrumentos de gestão. Nós lhe daremos todo o suporte
necessário que lhe permitirá Gerir o seu Negócio.
Nesse contexto, a Lti lhe dará essa tranquilidade, prestando-lhe consultoria adequada
com o que há de melhor no mercado.
Com as novas parcerias estabelecidas sempre teremos uma solução para sua empresa
deixando-o livre para concentrar seus esforços com sua atividade fim.
MISSÃO
Entender claramente as necessidades dos clientes e fornecer serviços que atendam
essas demandas.
VISÃO
Ser a opção natural em consultoria de negócios para todas as empresas que
almejam sucesso em seu negócio.
VALORES
Compromisso com a Qualidade dos serviços prestados, Foco nos resultados
Valorização do capital humano, Visão ética e cidadã e Transparência nas relações
comerciais.
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NOSSOS PARCEIROS

.Zadara Storage - A Zadara é uma empresa que vem se
destacando no mercado mundial de "Storage-as-aService", sendo a única fornecedora de grandes players
mundiais como Amazon, Microsoft, Equinox dentre uma
centena de outras.

A Seal é uma integradora de soluções que atua há mais de 26
anos no mercado de computação móvel e captura automática
de dados. A companhia traz soluções do mercado
internacional e as desenvolve no Brasil, adaptando à
realidade local para melhorar a produtividade e o dia a dia de
grandes empresas de varejo e indústria. A Seal foi a
responsável por introduzir e difundir no Brasil a cultura de
utilização do código de barras, tendo desenvolvido também o
primeiro projeto piloto de RFID (identificação por radio
freqüência) da América Latina.

FastHelp® é parceiro ELITE certificado pela McAfee, e
está apta a comercializar e prestar serviços de instalação,
configuração e suporte técnico dos produtos McAfee
distribuídos no Brasil.
O Programa de Parcerias para Provedores de Serviços
Gerenciados de Segurança (MSSP) da McAfee foi criado
para contemplar um mercado em rápido crescimento de
clientes de médio e grande porte que procuram maximizar
sua segurança de rede por meio de serviços.
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ITS Empresa de tecnologia, provedora de Soluções
Inteligentes para o mercado de manufatura e logística.
Através de Consultoria Especializada, a ITS avalia as
necessidades específicas dos clientes, de forma pratica e
eficiente.
Com o diagnóstico dessas necessidades, a ITS propõe ao
cliente uma Solução Inteligente, no conceito “Turn key”
(completa), incluindo Consultoria, Projeto, Integração
Software – Hardware - Mecânica, Treinamento e Suporte
Técnico especializado.

A Ramc Telecomunicações é uma empresa revendedora
de equipamentos de radiocomunicação e conta com a
Matriz em São Paulo e uma filial em Campinas SP,
atuando na área como serviço autorizado Motorola,
venda e locação de equipamentos e acessórios das marcas
Hytera e Motorola. Sempre atenta às mudanças do
mercado e ao avanço tecnológico, diversificou o portfólio
de produtos e serviços e, além de melhorar o setor de
radiocomunicação especializou-se nos seguintes serviços:







Desenvolvimento de projetos RFID;
Soluções Wireless (enlace ponto a ponto e multi
ponto);
Gerenciamento de frota com telemetria e controle
de temperatura;
Desenvolvimento de aplicativos para Tablet;
Assistência Técnica especializada;
Redução de custo na telefonia móvel com gestão de
contas;

.
.BonitaSoft - É a principal fornecedora de software
de gerenciamento de processos empresariais em código
aberto (BPM). Criada em 2009, pelos fundadores do
projeto
Bonita
original,
a
empresa
está
democratizando o uso de BPMs em empresas de todos
os tamanhos com uma solução intuitiva e poderosa, a
ótimo preço.
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NOSSOS SERVIÇOS
Mapeamento de Processo - Definir os Processos na
instituição, Mapear e documentar estes processos e se
necessário automatizá-los com isso a instituição começa a
dar passos largos rumo ao objetivo maior que é ter
indicadores para a tomada de decisões alcance de seus
objetivos e metas definidos no seu Plano Estratégico.
.Gestão de Competências – A gestão de competências
deve ser elaborada com a equipe da instituição utilizandose dos recursos que a instituição dispõe, e em caso de
decisão por parte da instituição dede um sistema
automatizado de competencias devemos procurar o melhor
dentro das condições financeiras do cliente.

.Gestão de Indicadores - O BSC, é a metodologia que
utilizamos em maior escala, mas não deixamos de atuar
na Gestão por objetivos ou apenas um painel de
indicadores, auxiliamos o cliente a definir e mostramos
esses indicadores de resultados através de Relatórios com
Jasper Reports, Paineis de B.I ou mesmo planilhas.

. Gestão da Informação - Ajudamos a Insttuição a
definir as regras de comunicação e Informação em
conjunto com a guarda de seu legado, é o fim das
informações errôneas e demora em buscas dos Originais.

.Gestão do Conhecimento - A utilização de GED, é
uma realidade e ajudamos a instituição a implantar
esta tecnologia, o Bonitasoft, já tem nativo em sua versão
NÃO FREE, um GED simples já incorporado, mas caso
o cliente não deseje utilizar o GED do BonitaSoft, pode
utilizar-se do que mais lhe agradar e ajudamos a
selecionar o que melhor se adequa a sua realidade.
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.Gestão de Arquivo Físico - Na Guarda do legado físico,
temos uma solução com RFID, através de etiquetas
eletrônicas de Identificação por frequência, que auxilia na
localização de um documento Físico de forma ágil e rápida.

.Capacitação de Colaboradores - A Lti, faz o plano de
capacitações com base nas Competências que a
Instituição necessita a cada colaborador e com
acompanhamento de cada colaborador, dimensiona essas
capacitações para que a instituição alcance seus objetivos
e metas.
.Definição de Ferramental - Colaboramos com a
Instituição na escolha de todo o seu ferramental de trabalho
visando a máxima utilização dos mesmos, gerando assim
indicadores de performance e satisfação.

.Gestão de Projetos - Os colaboradores LTi são experiêntes em
implantação por projetos, capacitação e utilização das
ferramentas de acompanhamento. Além do uso da
Metodológia e Implementação da mesma. Utiliza as
principais ferramentas de Mercado como DotProject, Open
project e MSProject.
.Definição de Indicadores - Desenvolvimento de Painéis
de Gestão ou relatórios de indicadores, para auxilio a
tomada de descisões A LTi, utiliza-se de BI, Jasper Reports,
Planilhs para Gerar DashBoards, que auxiliarão o Cliente
a Tomada de Descisões.
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.Ciclo PDCA - No Ciclo PDCA, ajudamos a empresa a
Planejar, Definir
e Executar seu Planos de Ações.
.Garantimos com uma consultoria presente a continuidade
do Ciclo uma vez que executando-se o Ciclo PDCA, garantese a Qualidade dos Serviços prestados e Ações Tomadas.

NOSSOS PRODUTOS

.Controle de Ativos com RFID - Com o controle de ativos
usando etiquetas RFID a conferência do seu patrimônio fica
muito mais fácil. Múltiplas leituras ao mesmo tempo,
detecção da falta ou sobra de ativo no local inventariado,
permite corrigir a localização do bem com muito mais
rapidez e eficiência, criação de mapas das localizações dos
bens e ainda sua empresa terá a gestão de toda a
transferência entre suas unidades, vários relatórios e muitas
outras funcionalidades tudo a sua disposição.
.Aluno do Futuro - Aluno do Futuro reflete o resultado do
estudo da necessidade de gerenciar a segurança do
transporte dos alunos para escola através da utilização de
tecnologias disponíveis atualmente.
Com base em tecnologia GPS, GSM e RFID, o sistema foi
criado para registrar e monitorar o aluno em tempo real,
através de SMS e WEB.
. Sistema de Gestão de controle logístico Pátios e
Caminhões - O sistema TRUCK-PARK foi desenvolvido
para a necessidade de gerenciar a logística de recebimento
e expedição de caminhões em pátio de indústria, centro de
distribuição.
Objetivo do Sistema Criar condições de operação na
logística evitando “stress” para as transportadores e
motoristas, e reduzindo o tempo de espera para cumprir
uma operação de entrega ou expedição de produtos.
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.Sistema de Rastreabilidade de ferramental - É um
Sistema Especialista em Rastreabilidade personalizado
para
prover
funcionalidades
específicas
para
Rastreabilidade de Ferramentas e Equipamentos especiais.
Quando utilizado no controle de Ferramentas, Materiais ou
Equipamentos de alto valor agregado, possibilita ganhos
expressivos e otimização dos custos.
. Gestão Eletrônica de Acervos - As etiquetas
RFID UHF fornecidas pela Office Tronic são
fabricadas especialmente para aplicação em
materiais bibliográficos. Com características físicas
especiais – finas e longas – e por possuírem adesivos
dupla face, as mesmas podem ser instaladas entre
duas folhas de um livro, próximas a lombada,
tornando-se invisíveis aos usuários.

.Comprovei - O Comprovei é uma solução que permite
monitorar a entrega do seu produto, desde o momento
que saí do seu depósito até chegar nas mãos do seu
destinatário no tempo e condições que você tenha
programado, evitando atrasos, erros, fraudes e
reclamações.

. O Sistema de Gestão Eletrônico de
Patrimônio Documental - Utiliza a tecnologia
RFID UHF, resultando numa poderosa ferramenta
de gestão de seu patrimônio documental. As
etiquetas podem ficar vísiveis ou invisíveis de
acordo com suas necessidades. As visíveis possuem
formatos e características que favorecem sua
aplicação em , caixas. Por terem uma área de
leitura mais ampla, facilita tarefas como inventário
ou localização de itens. Já as etiquetas invisíveis
são mais recomendadas para aplicação em
processos
e
documentos
que
possuam
características físicas especiais – finas e longas – e
por possuírem adesivos dupla face, as mesmas
tornam-se invisíveis aos usuários.
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.Repetição de Sina de Celular - Nas áreas
menos densas, ou seja, com poucos consumidores,
não há interesse das Operadoras em investir, pois
o retorno financeiro poderá não ocorrer. Desta
forma, é disponibilizado um sinal de péssima
qualidade, inviabilizando utilização mobile (voz e
dados).
O repetidor de sinal celular permite que o sinal
disponibilizado
pelas
Operadoras,
sejam
repetidos e amplificados, de forma eficiente,
possibilitando
operacionalidade
no
local
desejado, voz e dados. O processo é bem simples,
através de uma antena externa, o sinal de uma ou
mais operadoras é captado e repetido por uma
outra antena (interna ou externa), dependendo do
alcance desejado.

.Radio Comunicação - Dentro das soluções
para Radiocomunicação, destacamos a nossa
linha completa de equipamentos:






Rádios Analógicos e Digitais
Modelos convencionais e troncalizados
Equipamentos portáteis, móveis, Estações
repetidoras e fixas
Modelos intrinsecamente seguros para
atender áreas de riscos.
Toda linha de acessórios originais

. Soluções Wireless - Soluções Wireless que
atendem necessidades de municípios e
aplicações empresariais, planejamento,
gerenciamento, capacidade de conexão confiável.
Equipamentos ideais para provedores,
integradores.
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. Automação de Lojas - Tenha toda sua loja
conectada com tecnologia de ponta (RFID).
Você pode automatizar suas operações de
movimentação de mercadorias e melhorar a
prestação de serviços ao cliente.
Otimize o tempo dos seus funcionários quanto
aos processos de redução de estoques, reposição
automática, gerenciamento de categorias e
ECR (Efficient Consumer Response), tendo
todas as informações que precisa em tempo
real.
Com essa tecnologia dentro da sua loja você
pode automatizar os seguintes processos:






Automação frente de loja
Retaguarda
Ruptura de gôndola (ausência de
produtos na gôndola da loja)
Inventário
Outros processos

Pulseira Inteligente: É uma Pulseira
Inteligente com o objetivo de medir o
movimento do seu corpo.
Além disso tem outras funcionalidade:


Passos dados;



Durma melhor;



Calorias gastas;



Distância percorrida;



Outras atividades diárias.
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Diga "Oi" para o menor e mais leve rastreador
GPS de animais em tempo real do mundo!
Com o Tobi você pode acompanhar em tempo
real o seu animal de estimação, a cada passo em
um mapa. Se ele se perde você pode facilmente
encontrá-lo. Não se esqueça de definir uma
cerca digital ao redor de sua casa com a uma
dos recursos para ser notificado se seu pequeno
corredor decide pular a cerca. O Tobi é muito
mais que um simples rastreador para seu pet. É
fácil prendê-lo em qualquer coleira para
acompanhar todas as atividades do seu animal
de estimação. Dê mais segurança para o seu
animal de estimação. Adquira Tobi.
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