Soluções para empresas
de segurança

AUMENTE A SEGURANÇA DOS
COLABORADORES E OTIMIZE O
TEMPO DE RESPOSTA
Devido ao crescente foco das empresas em
segurança e proteção, este setor tem crescido
recentemente. No entanto, a tecnologia de
comunicação desses trabalhadores não se
modernizou tanto nas últimas décadas, ainda
sendo o rádio de comunicação sua principal
ferramenta de trabalho.
As soluções ZONITH são criadas para melhorar
o nível de segurança e alertar as equipes
sobre situações de perigo imediatamente
quando elas ocorrem. Botões de emergência
podem ser acionados, assim como alarmes
automáticos de man-down são ativados caso
algum profissional esteja em perigo. Aliado a
isso, monitorar a localização de um segurança
diminui sensivelmente o tempo de resposta a
emergências.

SOLUÇÕES PARA EMPRESAS DE SEGURANÇA
Seguranças freqüentemente usam rádios profissionais portáteis para comunicação.
No entanto, nos rádios modernos, com tecnologia de comunicação digital, aplicações
podem ser utilizadas em conjunto para salvaguardar o pessoal de segurança.
As soluções de segurança da ZONITH vão desde o localização GPS até a notificação
automática de alarmes.

FUNCIONALIDADES

•

Alarmes de emergência dos seguranças
A solução ZONITH suporta uma variedade de telefones DECT padrão, rádios profissionais, smartphones
Android e outros dispositivos portáteis, todos dotados de botão de emergência de fácil acesso. Uma vez
pressionado o botão, os Operadores da Central de Controle e os demais membros da equipe de 		
segurança são instantaneamente alertados através do do Sistema de Controle de Alarmes 			
(ACS), assegurando assistência rápida ao solicitante.

•

Alarme de invasão enviado diretamente para a segurança
Os alarmes de invasão são geralmente direcionados para a sala de controle. Para assegurar reação mais
rápida possível, o ZONITH ACS emite descrições detalhadas do invasor também para rádios, 			
smartphones Android ou telefones dos seguranças.

•

Localização indoor e outdoor
Seguranças geralmente trabalham em áreas internas e externas. O sistema de localização em tempo 		
real (RTLS) pode ser usado em ambos os casos. Vários rádios profissionais e dispositivos de 			
mão contam com GPS integrado, dessa forma, quando um alarme for acionado, os demais colegas 		
saberão a localização exata do evento. Endereços e outros nomes podem ser adicionados à mensagem e
vistos no display dos equipamentos..

•

Alerta automático de segurança para segurança
Reação rápida é fundamental para a proteção dos seguranças, bem como dos bens a serem protegidos.
O ZONITH ACS possibilita notificação de segurança para segurança, assegurando que colaboradores 		
próximos recebam alertas uns dos outros.

•

Proteção Man-Down alarm e Lone-Worker
Ususalmente os seguranças trabalham sozinhos. A ZONITH disponibiliza aplicações de proteção Man-Down
e Lone-Worker para assegurar a integridade desses trabalhadores.
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