Artistic Licence

A Artistic Licence foi fundada em 1988 por Wayne Howell. No seu inicio a empresa estava
predominantemente envolvida com a tecnologia de iluminação de concertos de rock’n'roll. No
entanto houve uma rápida expansão e diversificação para se tornar uma forte presença no
mundo da iluminação arquitectural.

Em 2010 a empresa foi dividida em duas divisões; Engenharia e Integração. A divisão de
Engenharia https://artisticlicence.com , projeta e fabrica os produtos de controlo de iluminação
de fontes tradicionais à mais recente tecnologia ecológica, como o OLED. Os equipamentos
vão desde o material de teste até a distribuição de dados, e controle de movimento para
iluminação LED, sendo também um importante fornecedor de soluções OEM em todo o mundo.
A divisão de Integração
http://artisticlicenceintegration.c
om/
está especializada em
sistemas de controle para projetos de iluminação sob medida. São cobertos todos os aspectos
desde o design até a instalação, oferecendo gestão de projetos e soluções customizadas ou
pré-fabricadas. Também são fornecidos uma série de outros serviços, tais como design
assistido por computador e pesquisa com certificação de materiais.

Diversidade e flexibilidade estão asseguradas abrangendo clientes dos sectores de arquitetura,
entretenimento, lazer, retalho e comercial. Do estádio à arte escultural e às obras municipais e
hotéis de design, é oferecida oferecemos uma visão eclética e internacional como se pode
verificar em http://artisticlicenceintegration.com/projects/ .

A Artistic Licence e Wayne Howell estiveram sempre profundamente envolvidas no
desenvolvimento tecnológico avançado e como exemplo disso envolveu-se em 1990 no
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programa de normas técnicas da ESTA tendo sido um dos principais contribuintes para o
desenvolvimento do DMX512-A. Quando a Ethernet entrou no mercado, uma vez mais ambos
voltaram a estar na vanguarda da tecnologia, inventando o protocolo Art-Net e tornando-o de
livre utilização, sendo que hoje em dia é suportado por mais de 220 fabricantes em todo o
mundo.

Tanto ao nível de conhecimentos profundos como de equipamentos produzidos a Artistic
Licence é especialista no protoloco que inventou, acima mencionado, como também em
DMX512-A, RDM, CRMX wireless DMX, sACN, KiNet e DALI.

A JFS-SISTEMAS tem fortes laços comerciais e técnicos com a ARTISTIC LICENCE desde
2012, sendo seu distribuidor oficial em Portugal: https://artisticlicence.com/contact/ .

Como referências de instalações com equipamentos da marca, desenvolvidas, comercializadas
e programadas pela JFS temos como exemplos; o sistema de controlo dinâmico RGBW da
muralha dos Castelo dos Mouros em Sintra, ambos utilizando o Software COLOUR-TRAMP, o
sistema dinâmico RGB do Elevador da Nazaré, o sistema de controlo dinâmico RGBW da
Arena de Luanda, entre outros.
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