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Introdução
Domino Enterprises inventou um sistema de armários de segurança ao ar livre que
acreditamos virá a dominar o mercado emergente Sul-Americano de curto
armazenamento de pertences pessoais.
Grande parte do mercado SulAmericano, inclusive do Brasil, que é
o nosso principal mercado-alvo para
os próximos cinco anos, caracterizase por condições culturais, sociais e
económicas que são incomuns em o
resto do mundo e não são
compreendidas em os ambientes
onde esses sistemas apareceram
pela primeira vez, evolveram e
atualmente estão prosperando.
O armário Domino fornece uma
solução para um problema agudo
experimentado pela maioria dos
Brasileiros e os turistas que
procuram bons momentos nas praias e em outras áreas públicas, altamente frequentadas,
no Brasil: a insegurança sobre os pertences pessoais. Como os pequenos furtos são muito
comuns no Brasil, a demanda está muito bem estabelecida – tudo o que é necessário é a
oferta de um serviço que a satisfaça adequadamente.
Nos próximos anos, Domino Enterprises, uma empresa jovem e dinâmica que capitaliza
sobre o conhecimento substancial em sistemas de segurança ao nível governamental dos
fundadores da mesma, irá instalar e fornecer suporte a seus sistemas de armários Domino
em toda a América do Sul, fazendo um investimento de arranque no Brasil.
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O Serviço
O novo serviço de armários seguros de Domino vem em um momento em quando Brasil
está se tornando agudamente consciente e ambiciosa sobre seus objetivos estratégicos do
século XXI de segurança, estabilidade social, crescimento financeiro, e oferta de serviços
avançados e ricos, especialmente com a passada da Copa do Mundo FIFA 2014 e os
próximos Jogos Olímpicos de 2016.

Neste momento o sistema Domino ajudará o Brasil a destacar-se como um país que
persegue ativamente maneiras de alta tecnologia no sentido de garantir a segurança e o
bem-estar dos seus cidadãos e visitantes.
O sistema Domino será administrado de um computador industrial de alta segurança
(“trusted system”) que utilizará encriptação em alto nível para guardar os códigos de
segurança dos clientes. Os códigos são comunicados, entre os compartimentos do armário
Domino e o computador industrial, sempre criptografados.
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Os sistemas Domino serão principalmente
localizados nas bares e restaurantes de
praia em todo o Brasil e administrados
pelo pessoal dessas empresas existentes
para uma porcentagem da receita total do
sistema.
O compartimento do armário, uma vez
contratado, poderá ser acessado somente
pela pessoa que o contratou através de
um código de segurança.
Todos
os
compartimentos
serão
Unidade de recarga e iluminação
equipados com soquetes de carregamento
(isqueiro do carro e USB). O administrador humano dos armários não tem os privilégios
necessários para abrir um armário contratado durante toda a duração do período de
contratação (além de um certo período de graça).
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