e a qualidade das nossas soluções.
Nossa sede e centro de Pesquisa
e Desenvolvimento ficam na
Confidex é a líder mundial
no fornecimento de soluções Finlândia, no coração das
de tags RFID, contamos com tecnologias de comunicação sem
fio. Possuímos escritórios na
uma rede global de mais de América do Norte, América do Sul,
250 parceiros.
Europa, Índia e Oriente Médio,
Ásia Pacífico e regiões da China e
A Confidex orgulha-se de atender com uma planta fabril própria na
Clientes das mais diversas
China.
indústrias e segmentos, na Europa,
Ásia e Américas. Nossa liderança
Com essa estrutura atendemos
é comprovada, não somente em
Clientes em todo o mundo,
números, mas também quando se entre eles grandes empresas
avalia a; Inovação, implementação multinacionais de diversos setores.

rápido no Fast 500 EMEA 2010 e
em 2011 pela Deloitte.

Confidex foi agraciada com o 1º
lugar pela ABI Research, como
fornecedor Master para a especialidade de etiquetas UHF RFID
passivas em 2009. Esse ranking
mundial, foi baseado na inovação
e implementação.
A Confidex também foi classificada como a sexta empresa de
tecnologia com crescimento mais

Em 2011, a Confidex, obteve o
Global Frost & Sullivan Award pela
Estratégia de Linha de Produto de
soluções UHF RFID, prêmio esse
que foi baseado na inovação da
linha de produtos e o melhor valor
ao Cliente.

Nossos produtos
O portfolio de
produtos da
Confidex inclui
etiquetas, tags
e tickets RFID.
Nossos tickets sem contato contactless tickets, atendem
as normas internacionais mais
severas, atingindo alta qualidade
e desempenho elétrico e físico.
Resultado disso é que os principais
fornecedores de máquinas de
venda automática de bilhetes
- Ticket Vending Machines, já
qualificaram nossos tickets.

Nossos Tags rígidos - hard tags,
são projetados para uso em missão
crítica, onde a confiabilidade do
produto é fundamental, podem
ser aplicados diretamente sobre
superfícies de metal e estão,
frequentemente, encapsulados
para fornecer a resistência contra
a exposição necessária a aplicação
solicitada pelo Cliente.
A família de tags UHF RFID Class1
Gen2 inclui um portfolio de tags
reutilizáveis para aplicações
industriais, já implementado com
sucesso, nos mais diversos setores
da indústria.

As etiquetas especiais UHF
RFID Class1 Gen2 da Confidex
são desenvolvidas para atender
a requisitos verdadeiramente
desafiadores. Todos os requisitos
da aplicação são levados em
consideração na concepção
do projeto, na engenharia do
produto, portanto, as etiquetas
e rótulos especiais da Confidex
podem usar materiais duráveis,
desenhados em formatos especiais
ou adaptados com outras
funcionalidades e características,
visando atender amplamente os
requisitos da aplicação.

Qualidade
Acreditamos na qualidade das
pessoas, dos processos, da
correta aplicação da tecnologia,
em um ambiente sustentável
e, principalmente, em nossos
valores, que impulsionam todas
as escolhas que temos de fazer.
A Confidex é uma empresa
certificada ISO 9001:2008. Nossa
unidade industrial na China,
também é certificada pela ISO
14001:2004. Possuímos um
rigoroso processo de seleção

de fornecedores e utilizamos
apenas fornecedores qualificados.
Inspeções de entrada são feitos
para cada lote de material.

Planos de qualidade
cuidadosamente concebidos,
estão presentes em cada etapa do
processo produtivo. A Qualidade
é seguida por medições on-line,
e em exaustivos testes técnicos
destrutivos em amostras. Todos
os desvios estão documentados e
tratados de forma estruturada.
Com esse objetivo, alcançamos e
dominamos toda a cadeia de valor,
da ideia até o produto acabado, e
em função disso podemos garantir
que nossos produtos atingem o
desempenho esperado, de acordo

com as demandas de nossos
Clientes. Os produtos Confidex
são 100% testados eletricamente
e apenas os produtos que
atendem a especificação são
entregues. Relatórios de qualidade
estão disponíveis mediante
solicitação.
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