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O SYNECO é um sistema de gestão de produção,
também conhecido como MES (Manufacturing
Execution System), sendo capaz de aumentar sua
produtividade sem interferir no atual fluxo da sua
indústria, coletando dados da manufatura em tempo
real. Seu foco é reduzir custos de produção e melhorar
o aproveitamento e desempenho dos recursos
disponíveis no chão de fábrica.
Para manter-se competitivo no mercado, um
sistema de gestão da produção alinhado às
mais novas tecnologias é essencial. Comparar
o que foi planejado com o que está sendo
executado é fator determinante para tomadas
de decisão na melhoria contínua dos serviços
prestados e no aumento da produção.

O SYNECO é desenvolvido pela SKA, que há mais de 30 anos
ajuda empresas a automatizarem seus processos. São anos de
experiência com sistemas de gestão MES, contando com base
extensa de clientes, resultando em um banco de dados
consistente e regras de negócios consolidadas.

Comunicação,
compartilhamento
e visualização
Manufatura
sem papel
Coleta de dados
em tempo real
Coleta dos dados da manufatura
em tempo real, com foco na
redução dos custos de produção e
melhoria do aproveitamento e
desempenho dos recursos
disponíveis no chão de fábrica. Os
dados podem ser coletados de
qualquer dispositivo - computador,
celular ou tablet - que tenha
acesso via browser, independente
do sistema operacional do terminal
de operação e em qualquer local
da fábrica.

Toda informação impressa dentro
de uma linha de produção pode
estar desatualizada e gerar ruídos
de comunicação entre chão de
fábrica e gestores. Informações
para a produção, em meio digital,
são mais certeiras e promovem
menos desperdício de papel e
recursos. O SYNECO possibilita
que o chão de fábrica tenha
acesso a documentos do que está
sendo feito no momento
(normativas, vídeos, modelos 3D),
sem precisar de papel, tudo por
meio eletrônico.

OEE – Overall
Equipment Effectiveness

Com os dados coletados, a
comunicação entre setores e
unidades de produção é dada em
tempo real, dificultado a
propagação de informações
obsoletas e contribuindo para a
melhora dos indicadores de
produção medidos,
demonstrando a
eficiência global
dos recursos
produtivos da
fábrica (OEE).

O SYNECO utiliza o OEE para
medir a eficiência global dos
processos da fábrica.
A comunicação é toda adaptada
ao fluxo já existente dentro da
empresa para que o OEE seja
otimizado e a produção esteja de
acordo com a real capacidade
produtiva.
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FLEXIBILIDADE DE
USO EM BROWSERS

FLEXIBILIDADE DE USO
EM DISPOSITIVOS

FLEXIBILIDADE DE USO EM
SISTEMAS OPERACIONAIS

SEM RESTRIÇÕES
Conexão de um único dispositivo para diversas máquinas, com
acesso via desktop, notebook, tablet ou até mesmo
smartphone, sem a necessidade de estar no mesmo ambiente
de produção. Também há a ampliação de uso com as
tecnologias mais recentes, viabilizando a utilização do sistema
com os web browsers mais conhecidos e utilizados no mundo
bem como diferentes sistemas operacionais, utilizando ainda
protocolos robustos e amplamente difundidos no ramo
industrial.

ADAPTAÇÃO
O SYNECO se adapta à realidade de cada linha de produção,
podendo atender os mais diferentes tipos de indústria.

FUNCIONAMENTO COM
OS PROTOCOLOS MAIS
COMUNS DO MERCADO

AMPLA VISUALIZAÇÃO
DE DOCUMENTOS

PERSONALIZAÇÃO
DE CORES E LOGO
DO CLIENTE

FUNCIONAMENTO
O Tools funciona como um plugin integrado com a coleta de dados, recebendo as informações de
contagem de peças e tempo de produção em tempo real, gerenciando assim a da vida útil da
ferramenta. Com essas informações é possível criar alertas através de e-mails para os responsáveis
pela manutenção, resultando assim em ordens de serviço no MES.
SYNECO TOOLS

O SYNECO tools tem como principal objetivo auxiliar no
gerenciamento, controle e análise da vida útil de ferramentas
utilizadas em produção, e suas localizações em tempo real.
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APRESENTAÇÃO
A vida útil de uma ferramenta pode ser definida através do
tempo em que ela trabalha efetivamente, com capacidade
normal de produção de peças via ciclos produtivos. O Tools é
um software que auxilia determinadas áreas da indústria, tais
como os setores de manutenção, ferramentaria, almoxarifado e
PCP, nos processos diários da fábrica, contribuindo com a
organização e separação das ferramentas, manutenções
preventivas, gerenciamento de empréstimos, monitoramento
de avarias e no planejamento de produção.
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SYNECO REPORTS

SYNECO PRODUCTION + TOOLS

Com os dados obtidos através da coleta de dados integrados ao Tools, também é possível extrair
informações analíticas de uso. Gerando indicadores e dashboards, permitindo projeções de
momentos de manutenção de ferramentas, análises criteriosas quanto a utilização de cada ferramenta
em máquina por ordem de produção.

GERENCIAMENTO, CONTROLE E ANÁLISE
GERENCIAMENTO

ANÁLISE
85%

As premissas para o seu funcionamento, devido a geração de alertas e
informativos para a manutenção preventiva, é necessário o cadastro de dados
no Tools, como a ferramenta e unidade, quantidade de ciclos limite, tempo
limite de uso percentuais.

FUNCIONALIDADES

DIAGNÓSTICO RÁPIDO

É possível cadastrar destinatários para receber
alertas, indicando a necessidade de ação em uma
ferramenta de acordo com as regras de vida útil
cadastradas.

Durante a produção, o Tools pode ser
chamado através do diagnóstico rápido,
onde o próprio operador informa as
causas de um possível defeito na
ferramenta, já acionando a necessidade
de um diagnóstico completo.

K

ENVIO DE E-MAIL

DIAGNÓSTICO COMPLETO
Neste diagnóstico, apenas usuários específicos
da manutenção podem realizar, onde será
realizada mediante a necessidade de
manutenção ou não, gravando histórico desta
atividade.

CRIAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO
Caso seja diagnosticado a necessidade
de manutenção, o Tools cria uma
Ordem de Serviço e envia para o
Production, onde é possível realizar o
apontamento de manutenção da
ferramenta.

O

75%

LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OS

MATRIZ DE UTILIZAÇÃO

MONITORAMENTO ONLINE

No Tools existe uma tela onde o PCP avalia
todas as ferramentas que necessitam de
manutenção, e conforme a demanda de
produção, faz a liberação para que a
ferramenta entre em manutenção através
da ordem de serviço.

Permite ao usuário identificar qual
ferramenta é adequada em determinado
item produzido ou máquina. Neste
formato a seleção da ferramenta será
direcionada ao operador, evitando
informar ou utilizar a ferramenta
inadequada para o processo.

Devido a integração do Tools com a coleta de
dados, é possível identificar qual status atual de
uma determinada ferramenta, se está em
produção, manutenção interna ou externa, ou até
mesmo disponível no almoxarifado. Pode ser
realizada uma projeção de quando vai atingir o
limite de vida útil da ferramenta devido as
contagens de peças e o ritmo da
produção das máquinas.

COMUNICAÇÃO ENTRE SETORES
O Tools permite uma comunicação entre o setor de
manutenção e PCP de forma transparente. Quando
é criada a OS de manutenção, as mesmas são
exibida em um relatório, em que o PCP consulta as
necessidades de reparo. O PCP pode ou não liberar
a ferramenta para o reparo, liberando também
para utilização de conclusão de lote atrasado.

HARDWARE

Dispositivos desenvolvidos pela SKA para coleta de
informações dos equipamentos do cliente, possuem
comunicação via protocolo Modbus TCP com o Servidor do
SYNECO PRODUCTION, e podem ser distribuídos pela planta
do cliente, podendo ou não estar conectado a um terminal de
operação.

I/O
SMART

Coletor inteligente, com regras de negócio pré definidas e
totalmente configurável para atender demandas que
necessitam de ações mais rápidas e automáticas, provendo
maior eficiência para tomada de ações além de
armazenamento local de eventos e tomada de ações de
segurança independente da conexão com o servidor.

TERMINAIS INDUSTRIAIS

TI - 5200
Dispositivo completo, composto por uma tela
touchscreen de 7 polegadas, integrado a um I/O de
processamento e coleta de dados de máquina,
conta ainda com porta serial para transmissão de
arquivos CNC no chão de fábrica. Um hardware
destinado a solucionar uma ampla gama de
cenários, apresentando excelente custo benefício.

SCREEN

+

+

DNC

TERMINAIS INDUSTRIAIS

17”

17”
12.1” 12.1”
10.4”
10.4”

TI-5300 E TI-5500

Dispositivos de coleta IHM - Interface Homem
Máquina - hardware robusto de touchscreen
resistivo, destinado a aplicações em chão de
fábrica. Possui porta serial para comunicação
via máquina CNC. Modelos TI-5300 de 10.4" e
TI-5500 de 12.1" e 17".

FUNCIONAMENTO
Com a informação do nome do programa, o sistema (servidor DNC) localiza em uma estrutura
predefinida de diretórios em um servidor da rede corporativa (servidor engenharia), onde a
programação irá disponibilizar o programa, e o transmite ao terminal via rede wifi/ethernet. Da
mesma forma que o operador solicita programas, ele pode enviar programas otimizados da máquina
CNC para o servidor da rede corporativa através dessa interface.
Uma solução que visa atender a necessidade de transmissões
de programas NC entre um sistema e as máquinas CNC no
chão de fábrica.

APRESENTAÇÃO
TRANSMISSÃO BIDIRECIONAL
A transmissão de arquivos é realizada da forma
bidirecional (envia/recebe) entre um dispositivo
(terminal/computador) e máquinas dotadas de
programação CNC (Comando Numérico
Computadorizado) no chão de fábrica evitando
a perda de produtividade devido à falta ou erros
em programas.

INTERFACE DE OPERAÇÃO
As operações DNC são tipicamente de
transmissão de programas NC do sistema de
informação para a máquina (download) e envio
de programas otimizados da máquina para o
sistema
de
informação
(upload).
Essa
transmissão é realizada por meio de uma
interface simples, na qual o operador solicita os
programas a serem executados em um terminal
localizado junto à máquina CNC.

QUAL O SIGNIFICADO
A sigla DNC remonta ao início da
tecnologia de controle numérico e
tem duas origens:
Direct Numeric Control
(Controle Numérico Direto)
Distributed Numeric Control
(Controle Numérico Distribuído)

PORTA
SERIAL

ETHERNET

PROGRAMAÇÃO

TERMINAL
ETHERNET
WIFI

ENGENHARIA

ETHERNET
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PORTA
SERIAL

WIFI

TERMINAL
SERVIDOR
ENGENHARIA
PROGRAMAS NC

SERVIDOR
DNC

WIFI

ETHERNET

TERMINAL
PROCESSOS

TERMINAIS LOCAIS COM POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO

FUNCIONALIDADES

DNC SERVER CLIENT

DIRETÓRIO COMPARTILHADO

TIPOS DE COMUNICAÇÃO

Aplicação executada em terminal/computador,
realiza os processos detransmissões configuradas.
Compatibilidade com Linux e Windows.

Permite organizar a estrutura de pastas para cada máquina e
também o compartilhamento dos arquivos com os devidos
responsáveis, ou utilizar uma estrutura pré existente para pesquisa.

Entre terminal e máquina através de
porta serial RS-232 ou ethernet, realizando
o download e upload dos programas.
N10 G90
Z15.
N20 S1800
N30 X-103.
Y4. M03
N40 M98 P12
N50 G00
N60 M98 P12

FERRAMENTA DE CONFIGURAÇÃO

INTERFACE DE TRANSMISSÃO

VISUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS NC

Através do SYNECO Configurator, realiza-se o
cadastro, edição, exclusão, importação e
exportação das configurações.

Através de navegadores web, e via
acesso direto do SYNECO Production.

Antes de realizar o processo de transmissão
para máquina, o programa pode ser
analisado na mesma interface de transmissão.

VISUALIZAÇÃO

Mais do que apenas coletar dados, para se medir com eficácia
o desempenho da sua produção, é preciso visualizar com
clareza todas as informações obtidas.

A visualização dos dados coletados é aprimorada para ser exibida de diversas formas, através de
relatórios e gráficos como barras, colunas, pizza e indicadores. Todos podem ser exibidos em abas,
que facilitam diversas consultas simultâneas. Também é possível apresentar tais informações em
formato de cartões, com diversos tamanhos pré-definidos. Todas essas opções de visualizações
podem ser condensadas e exibidas em painéis personalizados, cada qual com seus parâmetros
específicos.

O SYNECO REPORTS é a solução para exibição de dados de
forma clara e objetiva.

Tabelas

APRESENTAÇÃO

Gráficos

O intuito do software, através da leitura do banco de dados, é
exibir os dados coletados no chão de fábrica, tornando possível
conhecer mais amplamente a sua empresa, baseando-se em
evidências reais, coletadas e exibidas em tempo real,
fornecendo todo e qualquer suporte à gestão, facilitando a
tomada de decisões.
Com análises facilitadas, e rápida navegação, ajuda a identificar
perdas e gargalos da produção, reduzindo riscos e obstáculos,
tornando as informações visíveis e compartilhadas a todos
responsáveis, identificando oportunidades e revelando
informações valiosas sobre o comportamento de cada setor.

TABELAS

GRÁFICOS

CARTÕES

PAINEL

Fonte de
dados
Cartões

Exportação

Painel

VERSATILIDADE
Em uma estrutura customizável de
consulta aos dados do banco, é possível a
criação do conjunto de informações que
farão as verificações diretamente no
banco da coleta de dados, retornando as
informações visuais finais. Todo esse
processo é apresentado dentro de uma
interface amigável e intuitiva. Existe ainda
a possibilidade de conexão em qualquer
banco SQL, e futuramente, não SQL.

Exportação
de relatórios
.CSV,
.CSV, PDF
PDF ee imagem.
imagem

Personalização de
legendas e colunas.
Multiplos vínculos
com
com fonte
fonte de
de dados.
dados

Interface amigável.
Edição e adição
via
via Wizard.
Wizard

MÓDULOS DOS RELATÓRIOS
São aproximadamente 90 relatórios pré-definidos, categorizados em sete módulos, para que nenhum detalhe do chão de
fábrica fique para trás, ou passe despercebido. Novos módulos e relatórios podem ser criados de acordo com a demanda de
cada cliente, em específico.

Tempo Real

Analítico

Manutenção

Qualidade

Controle de Produção

Cadeia de Ajuda

Operadores

FUNCIONALIDADES
1
2
3
4

ADIÇÃO EM ETAPAS

DATASETS E CONEXÕES

BANCO DE DADOS

LEGENDAS

Conceito de Wizard para adição e edição de
relatórios, datasets, ou qualquer outro componente
modificável.

Multiplas bibliotecas de dataset
para múltiplos vínculos de
relatórios.

Conexão com outros bancos
SQL e não SQL e via Rest API.

Legendas
personalizadas.

FORMATAÇÃO

COLUNAS E FUNÇÕES

TROCA ENTRE ABAS E DRILL DOWN

Ocultar e totalizar colunas.

Alterar ordem, renomear colunas.
Possibilidade da aplicação de
funções em colunas e totalizadores.

Conceito de abas e tempo de exibição
configuráveis e automáticas. Drill down de
relatórios para maior detalhamento.

TEMPO DE ATUALIZAÇÕES
E ROTINAS

Tempo de atualização de relatórios pré
definidos e rotinas automáticas configuráveis.

PERMISSÕES

TELÕES, URL E QR CODE

IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO

COLOR THEMES E MULTI IDIOMAS

Permissões por usuários e grupos de
usuários.

Telões personalizados e relatórios
via URL preparados para abertura
via QR Code.

Possibilidade de importar e exportar funções,
relatórios e datasets. Exportar e salvar relatórios
em formato Excel, Adobe PDF e imagem.

Temas de cores pré definidos personalizados.
Sistema preparado para multi idiomas.

GESTÃO VISUAL
PAINÉIS DASHBOARD
Um Dashboard é uma ferramenta que auxilia a gestão a vista,
apresentando e disponibilizando informações relevantes sobre o
desempenho da empresa de forma visual. Muito utilizado para o
gerenciamento empresarial, pois apresenta em uma única tela as
informações e indicadores de desempenho mais significativos. Através
dele o usuário pode configurar ambientes para exibir os resultados das
análises criando correlações entre as informações a fim de favorecer
uma melhor análise e tomada de decisões de maneira mais eficiente.

O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO PRECISA SER
RÁPIDO E EFICIENTE.
A gestão visual é utilizada para fazer com que a situação atual de um processo seja rapidamente entendida, não somente informando a respeito da
condição atual do processo, mas também deve ser capaz de ser just-in-time,, estando sempre atualizada. Identificar desvios tão logo ele ocorram, é
o grande objetivo deixando os problemas evidentes para uma rápida tomada de decisão. Problemas que estão ocultos dificilmente serão resolvidos
e o desempenho da operação pode ser comprometido.

CRIAÇÃO DE PAINÉIS

INCLUSÃO DE ELEMENTOS

DISPOSIÇÃO DE ELEMENTOS

LINK ENTRE PARÂMETROS

O sistema permite criar painéis personalizados
conforme a necessidade de cada usuário,
possibilitando a inclusão de inúmeros relatórios no
sistema de acordo com os elementos e informações
de interesse de cada setor.

O sistema permite adicionar aos painéis
diversos elementos do sistema, como
relatórios, gráficos, cartões e KPI’s , agrupando
as informações conforme análise desejada.

A disposição dos elementos acontece de
forma simples, onde através de uma tela
amigável é solicitada o dimensionamento
desejado para exibição de cada informação.

O sistema permite correlacionar informações de
busca de elemento adicionado a um painel, não
sendo necessário preencher inúmeras
informações de cada relatório para chegar a
uma análise precisa.

GESTÃO VISUAL
RELATÓRIO SINÓTICO
Um Sinótico possibilita a representação de uma planta fabril, com os devidos
indicadores de performance dos recursos produtivos em tempo real,
acompanhando os indicadores e status da produção a partir de uma visualização
direta dos recursos, permitindo uma associação instantânea e muito intuitiva.
Uma solução visual para ampliar a forma de acompanhar os indicadores e status
dos recursos produtivos, possibilitando avaliar a performance da organização de
maneira mais assertiva e totalmente amigável.

RELATÓRIOS COM INFORMAÇÕES DESEJADAS
A possibilidade de ter os principais dados relacionados a uma análise de forma rápida e consistente, dispostos em uma única tela com as preferências do usuário, vai
permitir que a tomada de decisão se torne mais ágil e por consequência permitir que os problemas e situações sejam identificadas em questão de segundos. Um time
alinhado e engajado com o desempenho da organização pode ser um grande diferencial para a saúde dos negócios. Com o fácil acesso aos dados de produção em tempo
real, a empresa é capaz de resolver situações no momento exato, diminuindo assim suas perdas e impulsionando seus ganhos.
RECURSO
STATUS

62%
OEE

IMAGENS REAIS

RECURSOS PARA VISUALIZAÇÃO

ELEMENTOS PARA VISUALIZAÇÃO

DISPOSIÇÃO DE ELEMENTOS

INFORMAÇÕES A VISTA

Criar visualizações personalizadas com base em fotos
e plantas fabris reais, possibilitando a inclusão de
diversas visualizações no sistema, de acordo com
áreas e setores.

Definir os recursos que irão compor cada
visualização, conforme a necessidade de cada
área produtiva.

É possível adicionar aos sinóticos elementos
como cartões de status e KPI’s, apresentando
assim em tempo real, as informações de
performance.

A disposição dos elementos acontece de
forma simples, onde através de uma interface
amigável é realizada o posicionamento
desejado para exibição do local de cada
recurso.

O Sinótico permite uma análise extremamente
ágil das informações em tempo real, com
tempos de atualização configuráveis, permitindo
uma eficaz gestão a vista.

FUNCIONAMENTO
VISUALIZAÇÃO
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Personalização de
2º
legendas e colunas.
3º
Multiplos vínculos
com fonte de dados

4º
Interface amigável.
5º
Edição e adição
6º

via Wizard

FUNCIONALIDADES
SYNECO Planning

SYNECO Planning

GRÁFICO GANTT

GRÁFICO KANBAN

Permite uma visualização sequencial das atividades
compreendidas em uma linha de tempo. Os
planejamentos são dispostos proporcionalmente à sua
ocupação ao recurso definido.

Permite uma visualização sequencial das atividades
agrupadas por características do planejamento, como
produto, máquina, sequência de operação, centro de
custo, etc.

Seg

Ter Qua Qui

MES
ERP

LISTA DE RECURSOS PRODUTIVOS

LINHA DE TEMPO

INTEGRAÇÃO DA LISTA DE ORDEM

UTILIZAÇÃO DE FILTROS

Com a visualização dos recursos produtivos em cada
setor, é possível definir a execução de cada atividade
de acordo com as suas definições de processo.

É possível visualizar as programações dentro de um
intervalo de tempo definido, possibilitando navegar
entre datas futuras, criando assim um planejamento,
com visibilidade para os próximos dias e semanas.

Com origem no módulo de planejamento de ordens de
produção, a integração garante que os dados estejam de
acordo com as demandas de produção, sem a necessidade
de digitação ou transposição manual dos dados.

Na visualização do planejamento, é possível que se
tenha uma visão específica de um determinado setor
ou recurso, permitindo assim uma análise de atividades
correlatas.

1º
2º
3º
4º

INCLUSÃO E ALTERAÇÃO COM ARRASTA E SOLTA

INTEGRAÇÃO COM A COLETA

AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO

A partir da lista de ordens, é possível alocar à fila de um determinado
recurso produtivo selecionando e arrastando para o recurso desejado.
Esse processo pode ser realizado tanto para criar como para editar.

O resultado do planejamento das filas de ordens tem como objetivo gerar
a sequência para o chão de fábrica, de acordo com recursos produtivos. A
produção é abastecida em tempo real com as demandas prioritárias.

Por meio de relatórios no SYNECO Reports, pode-se visualizar
a aderência do planejamento versus a execução efetiva,
possibilitando avaliar os parâmetros considerado aceitáveis.

FERRAMENTA INTEGRADA
MONITORE TAMBÉM TODAS AS APLICAÇÕES SYNECO
O SYNECO Analyzer é entregue juntamente com os demais softwares
SYNECO, sendo capaz de fornecer as informações necessárias sobre
a estrutura de rede e aplicações, desenvolvido e disponibilizado
como uma ferramenta de apoio poderosa de análise em tempo real,
um diferencial oferecido por quem se preocupa com informações
confiáveis e a eficácia nas soluções de problemas.

APRESENTAÇÃO
Monitore e analise toda a infraestrutura da sua rede, incluindo
aplicações.

FUNCIONALIDADES

O SYNECO ANALYZER é uma ferramenta completa de
monitoramento de infraestrutura de rede e aplicações em
tempo real, onde permite monitorar dispositivos de rede,
disponibilidade e a integridade dos servidores, como consumo
de CPU, memória, disco, tráfego de rede, qualidade dos
serviços entre outros.

Fornece excelentes relatórios com base nos dados analisados, disponibiliza as informações através de
mapas, listas, gráficos, dashboards e muito mais.
Com essas informações extraídas, permite identificar diversos fatores importantes do ambiente, como
o estado atual da rede, dos servidores e a qualidades das aplicações ou serviços, sendo fundamental
na tomada de decisões.

Servidores de
aplicação e serviço
COMPATÍVEL COM
DISPOSITIVOS IP

COMPATÍVEL COM
PROTOCOLO SNMP

Servidores de
banco de dados

Dispositivos
ethernet e wifi

Terminais e
coletores

CPU servidor
de aplicação

Memória RAM
servidor de aplicação

Espaço em disco
da base de dados

Funcionamento das
aplicações SYNECO

Visualização do
monitoramento em
relatórios e gráficos

COMPATÍVEL COM O.S.
WINDOWS E LINUX

SNMP é o protocolo padrão para monitoramento e
gerenciamento de redes. "Simple Network Management
Protocol" ou "Protocolo Simples de gerenciamento de redes".

ALERT

Serviço de e-mail

Desempenho do
SQL server

Execução de
scheduler

Servidor WEB

Definições de níveis
de criticidade

CLIQUE E ASSISTA AO VÍDEO

[ https://www.youtube.com/watch?v=-XIxhBYdccM ]

SUA INDÚSTRIA SEM RESTRIÇÕES

ENTRE EM CONTATO COM NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E SAIBA MAIS

WWW.SYNECO.COM.BR
WWW.SKA.COM.BR
0800 510 2900

