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Sistema integrado de alarmes 
para universidades e colégios

Alertas no celular
SmartPanics · Sistema de monitoramento de alarmes
SoftGuard é uma plataforma integrada de monitoramento de alarmes para Universidades e
colégios. O sistema SoftGuard recebe e gerencia os alarmes provenientes de objetos fixos
(salas de aula, escritórios administrativos, auditórios, biblioteca, etc.) e de objetos móveis
(automóveis, vigilantes, etc.). Com o módulo SmartPanics poderá oferecer uma solução
integrada de monitoramento a seus alunos e professores.

Botão antipânico
SmartPanics · Alertas através de smartphones
Os smartphones oferecem enormes possibilidades como dispositivos pessoais de avisos de 
emergências. Permitem multiplicar a proteção individual dos alunos, professores ou 
colaboradores no momento em que ocorra algo, uma situação de perigo, assistência médica, 
violência de gênero ou para prevenção. Os alertas enviados pelos alunos através dos seus 
smartphones serão recebidos na central de monitoramento da universidade ou colégio pela 
internet ou SMS para serem atendidos pelos operadores de forma imediata. Estes eventos 
serão acompanhados da localização do dispositivo pelos métodos do próprio smartphone e 
no módulo SoftGuard monitoramento serão exibidos ao operador com um mapa de 
localização. A função avançada de vídeo permitirá que o usuário possa enviar uma imagem 
do desenvolvimento da emergência através da câmera do smartphone. A aplicação também 
permite enviar áudio bidirecional mediante uma ligação através da linha de telefone e enviar 
um SMS com os dados do evento para ser atendido na central de monitoramento. Cada 
estudante, professor ou colaborador poderá contar com o aplicativo baixando nas lojas de 
aplicativos correspondentes a cada sistema operacional sem a necessidade de pagar ou 
comprar um botão de pânico.

Home

Por que levamos a segurança por 
monitoramento aos smartphones? 

Porque as pessoas o levam sempre para onde 
forem. “Cria sensação de segurança” 

Porque contam com múltiplos meios de comunicação. 

Porque não precisa de manutenção extra nem 
suporte técnico, centro de custo principal da 
central de monitoramento. 

Porque não tem custo de ingresso para o cliente. 

Porque permite incorporar novas funções dia-a-dia. 

Porque o smartphone é uma ferramenta muito poderosa e não 
representa custo de investimento para o prestador do serviço

A SEGURANÇA DE SUA UNIVERSIDADE OU COLÉGIO AO ALCANCE DE SUA MÃO
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Enviar alertas a toda hora e 
em qualquer lugar
Meus alertas · Sistema de denúncia 
Painel de denúncias dentro do campus universitário por meio do 
app SmartPanics. Este sistema permite ao usuário realizar 
denúncias e ler as mesmas, assim como oferecer rastreamento e 
administrar as denúncias permitindo classificação, rastreabilidade 
e compilação de estatísticas.

Minhas mensagens 

Através do app SmartPanics a instituição educativa poderá realizar 
envios de avisos por mensagens push para toda a comunidade 
estudantil frente a alguma situação em particular como comunicados 
importantes, atividades especiais, inscrições e até campanhas de 
prevenção de doenças, etc. 

Este serviço está incluso no app SmartPanics.

Antecipar e prevenir para 
maior segurança
Rota segura

SmartPanics dispõe de um botão de a caminho que permite 
prevenir enviando antecipadamente um alerta de SOS com 
possibilidade de cancelar em um lapso de tempo, podendo 
advertir com um aviso sonoro um minuto antes do envio do 
alarme efetivo. Esta funcionalidade será muito útil para que os 
estudantes marquem a rota desde suas casas até a universidade 
ou vice e versa e queiram advertir ao centro de monitoramento de 
forma antecipada para uma maior segurança.

Envio de alarme SOS 
SmartPanics permite aos estudantes enviar uma mensagem 
de emergência com sua localização por satélite para que 
possam ser encontrados facilmente e enviada assistência. 

SmartPanics é útil quando: 
Algum aluno ou professor se encontra em situação de risco 
(roubo, intrusos no campus, incêndio, etc.) 
Está em uma situação de emergência onde seja necessária 
assistência imediata 
Existe uma situação irregular no campus. 

Os pais dos estudantes querem saber a localização de seus 
filhos. 
Casos de bullying, violência, pessoas estranhas, venda de 
drogas, etc.



VigiControl

Sistema de monitoramento de guardas e vigilantes

Esta poderosa ferramenta realiza o controle e auditoria completa das ações dos vigilantes ou 
guardas do campus: relatório de posição validado via GPS, envio de alertas de homem vivo, 
relatório de incidências visualizadas durante a ronda, envio de imagens capturadas desde o 
mesmo smartphone, tudo isso e muito mais recebido on-line na central de monitoramento, as 
24h nos 365 dias do ano. 
Vigicontrol é um aplicativo multivínculo que assegura o envio de alertas, sendo a mais utilizada 
via TCP-IP, ou por WI-FI ou por rede celular de dados (GPRS-LTE), assim como o envio por SMS 
quando a rede de dados não estiver disponível.

App de controle e auditoria:

SOS: Permite o envio de um alerta de pânico que 
inclui dados de posição e a possibilidade de anexar 
uma imagem, vídeo ou mensagem de voz.

Homem Vivo: É um controle de presença. Consiste em um 
botão que se ativará cada certo período de tempo aleatório 
para ser pressionado e cancelar o envio de um alarme. Se 
não for pressionado no tempo previsto gera um alerta para a 
central de monitoramento.

Ronda: Permite ao vigilante enviar um aviso de chegada ou 
partida cada vez que chegue ou deixe seu posto, assim como 
também quando passe por cada ponto de controle definido 
para a ronda. O evento será acompanhado com data, hora e 
posição no mapa.

Novidades: permite o envio de novidades para a 
central de monitoramento, podendo anexar 
informação mediante uma imagem, um código 
QR, notas de texto ou voz e realizar chamadas.

Web Manager- Painel de Controle

Painel de Controle Visualização em tempo real de estatísticas pré-selecionadas 
determinando as variáveis ou parâmetros configurados. Desta maneira 
superintendentes, secretários de segurança e/ou responsáveis de centros de 
monitoramento podem comparar de forma instantânea o surgimento de alertas 
ou incidentes, permitindo, ao mostrar dados de contato, chamar de forma imediata 
o usuário, revisar estatísticas e/ou analisar o desenvolvimento de diferentes 
processos.

ventas@softguard.com
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ASSINATURA

Assinatura: Permite acionar a um guarda para ir a 
um ponto fixo ou móvel. Uma vez no local, você 
pode marcar a chegada, enviar fotos, vídeos ou 
áudios para a central de monitoramento.


