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FINALIZAR PLANTÃO TEST CONFIGURAÇÃO

MONITORAMENTO PERMANENTE 
DE GUARDAS E RONDAS ONLINE

Com o VigiControl realize o controle de rondas de 
seus vigilantes em tempo real

Garanta seu compromisso com o seu cliente

Evite demandas e suas consequências comerciais
e desprestígio 

Alertas online por descumprir um serviço ou trajeto

Controle de presença

Relatório de posição no mapa

Envio de alertas, imagens e noti�cação 
de texto ou áudio

Finalizar Alarme

Disponível para:

Soluções práticas que evitam imprevistos



VigiControl
Sistema para o controle de rondas com monitoramento online para vigilantes 
e pessoal de plantão.

Esta poderosa ferramenta faz o controle e a auditoria completa da ação do vigilante: relatório de posição validado 
por GPS, envio de alertas “homem vivo”, relatório de incidências visualizadas durante o trajeto, envio de imagens 
capturadas com o próprio Smartphone, tudo isso e muito mais recebido online na sua central de monitoramento 
as 24 horas do dia, os 365 dias do ano.

O sistema é composto por 2 aplicativos:

O VigiControl é um aplicativo multi-link que garante o envio de alertas, sendo a mais utilizada a via TCP-IP, seja 
por WI-FI ou pela rede de dados (GPRS-LTE), bem como o envio por SMS quando a rede de dados não estiver 
disponível.

Homem vivo: é um controle de presença. 
Consiste em um botão que será ativado a 
cada certo tempo para ser pressionado e 
cancelar o envio de alarme. Caso não for 
acionado no tempo previsto, irá gerar um 
alerta na central de monitoramento.

Ronda: permite que o vigilante envie um 
aviso de CHEGADA ou SAÍDA cada vez que 
chegue ou deixe a sua estação de trabalho, 
assim como também quando passe por cada 
ponto de controle de�nido para a ronda. O 
evento irá acompanhado de data, hora e 
posição no mapa.

SOS: permite o envio de um alerta de 
pânico que inclui dados da posição e a 
possibilidade de anexar uma imagem.

Novidades: permite o envio de novidades à 
central de monitoramento, podendo anexar 
informação mediante uma imagem, um 
código QR, notas de texto ou áudio e fazer 
ligações.

1- O aplicativo para celulares que conta com quatro botões principais: SOS - RONDA - HOMEM VIVO e NOVIDADES. 
É possível a customização da tela (design) de fundo com o logo da sua marca, dando uma imagem corporativa 
uniforme e tecnológica de acordo com os dias de hoje.

2- O módulo SG VigiControl Desktop Web para o gerenciamento de smartphones vinculados e o processamento 
de sinais que se instala na central de monitoramento.

Aplicativo no Smartphone

Finalizar Alarme

Ver en mapa

Procesar reporte
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Usted se encuentra cerca de Angaco
4101-4199, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, Argentina
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Tela principal com 
botões de:
SOS - RONDA - HOMEM 
VIVO – NOVIDADES

Envio de alerta SOS
com período 
progressivo de tempo 
para cancelamento

Posicionamento em
mapa da localização do 
guarda em emergência

Para armar o trajeto do 
controle de ronda o 
vigilante pressionará 
CHEGADA/SAÍDA em 
cada ponto de controle. 
Uma vez criada a ronda 
será enviada à central 
de monitoramento 
desde o APP

Do menu NOVIDADES 
pode ser enviada uma 
nota escrita ou de áudio 
como relatório. Também 
é possível anexar uma 
imagem, um código QR 
ou fazer uma ligação à 
central de monitoramento

Widget com acesso 
rápido para o envio de 
alertas SOS, 
NOVIDADES e para 
indicar a CHEGADA ou 
SAÍDA do vigilante em 
cada ponto da ronda

www.softguard.com


