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ÁREA CORPORATIVA

 
CORPORTATE AREA

A Smart AV foi criada em meados de 2016, com o objetivo de tornar real os ideais dos seus mentores, centrados em encon-
trar as melhores soluções, na área audiovisual e respetiva gestão / controlo de sistemas AV.

Com mais de 20 anos de experiência neste setor, a Smart AV dedica-se e dá cartas tanto na área residencial, como na área 
corporativa, tendo na sua génese inúmeras parcerias com diferentes marcas reconhecidas internacionalmente.
Pretendemos que o nosso know-how reflita a satisfação dos nossos clientes, por isso, além de garantirmos a solução ideal 
para cada caso, pretendemos sempre ajustá-la à imagem de cada necessidade e otimizá-la ao máximo, de forma a permitir 
uma utilização simples, rápida e eficaz. Esta é a nossa missão. 

Nos últimos anos temos verificado uma crescente procura de soluções corporativas, que se querem cada vez mais
interativas em várias áreas, desde a integração de equipamentos à implementação de meios que facilitam o trabalho diário 
dos colaboradores nas empresas, passando ainda pela gestão de custos com os sistemas de videoconferência, entre outros.

A Smart AV pretende dar respostas eficazes e apresentar sempre a melhor solução para cada cliente, por isso aposta 
em parcerias com grandes marcas e projetos desenvolvidos à imagem de cada cliente. Na Smart AV juntamos o 
melhor de dois mundos: equipamentos premium de marcas reconhecidas internacionalmente com a experiência e 
dedicação de quem já está na área AV há mais de 20 anos e que permite idealizar a melhor solução para cada caso.  

Smart AV was founded in the middle of 2016 with the goal of becoming real the ideals of its shareholders who are always focused 
on finding the better solutions in the audiovisual area / AV system’s Control. 

With more than 20 years of experience in this sector, Smart AV is dedicated to the residential area as well as to the corporate 
area, having in its genesis numerous partnerships with different internationally recognized brands. We want that our know-how 
reflect the satisfaction of our customers, so, in addition to guaranteeing the ideal solution for each case, we always adjust it to 
the image of each need and optimize it as much as possible, so that it can be used Simple, fast and effective. This is our mission  

In recent years we have watched a growing demand for corporate solutions that are increasingly interactive in various areas, 
from the integration of equipment to the implementation of means that facilitate the daily work of employees in companies, as 
well as the management of costs with videoconferencing systems, among others.

Smart AV aims to provide effective answers and always present the best solution for each customer, so bet on partnerships with 
major brands and projects developed in the image of each customer. At Smart AV we bring together the best of two worlds: 
premium equipment from internationally recognized brands with the experience and dedication of those who have been in the 
AV area for more than 20 years and that idealize the best solution for each case.
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O termo “Domótica” resulta da junção da palavra latina “Domus” (casa) com “Robótica” (controle automatizado de algo).  
Mas para a Smart AV é impensável não adicionar a esta definição os conceitos de conforto e economia. 
Um sistema de gestão centralizada (domótica) preconiza o controlo de tudo o que está instalado (iluminação, 
aquecimentos, estores, rega, som ambiente, segurança, etc.) de uma maneira simples e confortável e ao mesmo tempo 
tenta rentabilizar ao máximo o investimento realizado. 
A questão é: Como podemos fazer isto? Para a Smart AV a resposta a esta questão não tem segredos: partindo da gestão 
centralizada podemos criar cenários que nos vão permitir ter todo o conforto que se pretende, quer em termos de 
iluminação, quer em termos de aquecimento por exemplo, mas estamos simultaneamente a poupar, o que significa que 
conseguimos otimizar ao máximo todos os recursos que estas soluções nos permitem.  

The term "Domotics" results from the junction of the Latin word "Domus" (home) with "Robotics"
(automated control of something). But for Smart AV it is unthinkable not to add to this definition the concepts of 
comfort and economy.
A centralized management system (domotics) make the control of everything that is installed (lighting, heating, blinds, 
watering, ambient sound, safety, etc.) in a simple and comfortable way and at the same time tries to maximize the 
investment accomplished.
The question is: How can we do this? For Smart AV the answer to this question has no secrets: from the centralized 
management we can create scenarios that will allow us to have all the comfort that is wanted, for lighting and heating 
for example, but we are simultaneously saving money, which means that we have been able to optimize all the 
features that these solutions allow us to optimize. 

DOMÓTICA OU SITEMAS DE GESTÃO CENTRALIZADA

DOMOTIC OR CENTRALIZED MANAGEMENT SYSTEM 
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