
Empresa

Bem vindo à Atonus Engenharia de Sistemas

 

Visite-nos ! 

 

 Desde sua fundação em 1995, a Atonus tem desenvolvido soluções inovadoras para as mais
diversas áreas da sociedade, através de visão computacional, ótica, mecanica fina e eletrônica
.

Atualmente, a Atonus direciona esforços ao setor médico-hospitalar, desenvolvendo software
e 
equipa
mentos
médicos que agregam conceitos modernos e tecnologias internacionalmente avançadas.
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A sede da Atonus, localizada em São José dos Campos, caracteriza-se por um centro de
pesquisa com laboratórios, auditório e sala de reuniões. Esta estrutura foi planejada com
principal intuito de proporcionar maior integração entre a empresa, seus clientes e a comunida
de científica
em geral. 

 

Clique aqui e conheça a trajetória da Atonus  

Princípios

    -  Responsabilidade na sua evolução fundamentada na comunicação, trabalho em equipe,
auto-desenvolvimento e desenvolvimento dos outros.
    -  Persistência na busca da perfeição dos produtos e serviços prestados à sociedade.
    -  Valorização da inovação em cada solução procurada.
    -  Aprendizagem continuada.
    -  Competência
    -  Projetar sistemas com alto grau de complexidade.
    -  Migrar para aplicações médicas e industriais os conceitos utilizados em análise de
imagens digitais provenientes de satélites artificiais.
    -  Desenvolver sistemas computacionais de gestão com potencial para apoiar a expansão
empresarial.
    -  Criar soluções diferenciadas para atender de maneira singular as necessidades de cada
cliente

Compromisso com o Cliente

    -  Sistema personalizado
    -  Integração entre as equipes do Cliente e da Atonus
    -  Foco na busca da melhor solução para cada caso
    -  Transparência no desenvolvimento de soluções

Missão
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    -  Prospectar e desenvolver soluções para áreas da sociedade que demandem
conhecimentos específicos em visão computacional, ótica, mecânica fina, eletrônica e
tecnologia da informação.

 

 Atonus Engenharia de Sistemas Ltda
 Rua Moscou, 46 - Jd. Augusta -  CEP: 12216-700 
 São José dos Campos - SP 
 Tel.: +55 12 3941-7225 

Clique aqui e veja o {rokbox title=|Mapa com a localização da Atonus|
}http://www.atonus.com.br/mapa/maps.htm{/rokbox}.
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