SISTEMA DE SEGURANÇA INTEGRADO DE
MONITORAMENTO DE ALARMES PARA
CONDOMÍNIOS E BAIRROS FECHADOS
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Disponível para

www.softguardpt.com

SISTEMA DE SEGURANÇA INTEGRAL DE MONITORAMENTO DE
ALARMES PARA CONDOMÍNIOS E BAIRROS FECHADOS
Nosso principal produto é o sistema SoftGuard, uma plataforma integrada de monitoramento de alarmes que é
utilizada em condomínios. O sistema SoftGuard recebe e gerencia os alarmes provenientes de objetos fixos
(residências, escritórios, centros de esportes, áreas de serviço, etc.) e de objetos móveis (automóveis, motos,
viaturas de patrulhamento privado, smartphones, etc.).
SoftGuard é instalado numa central de controle que funciona 24 horas. Interage com distintos equipamentos e
dispositivos eletrônicos, permite o atendimento de eventos de alarme (roubo, pânico, emergência médica,
controle de acesso de pessoas, vídeo vigilância, entre outros) para a validação e envio posterior às autoridades
competentes (polícia, serviços de segurança privada, bombeiros, serviços médicos, serviços de manutenção e etc.)
Nosso sistema poderá ser instalado em um servidor físico ou local no bairro ou operar em nuvem.

CASA
Ativações e desativações do painel
de alarmes para o controle de
entrada e saída de pessoas em cada
residência. Também se realiza um
teste de funcionamento a cada 24
horas.
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VIGILANTE
Controle e auditoria do
procedimento de todos os
guardas com VigiControl
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Proteção familiar e individual dentro e
fora do condomínio com SmartPanics
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CERCA ENERGIZADA
Administração das cercas elétricas para a recepção de
eventos e visualização no mapa do status de cada
segmento: ativado, desativado, em alarme, falta de
energia, status da placa aberta ou fechada.

VEÍCULO DE SEGURANÇA
Rastreamento e
monitoramento de todos
os veículos de segurança
para que você possa
VEÍCULO DE MANUTENÇÃO
atribuí-los a um ponto fixo Rastreamento e monitoramento de cada
ou móvel.
veículo de manutenção.
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CÂMERAS EM ESPAÇOS COMUNS
Possibilidade de vídeo verificação nos
eventos enviados de qualquer espaço
comum do condomínio, ou seja: campos
esportivos, postos de vigilância,
academia e etc.

/softguardbra

BENEFÍCIOS PARA O CONDOMÍNIO E OS MORADORES
Envios de notificações push aos
moradores para informar sobre
qualquer situação seja ela,
administrativa, de segurança, social,
esportiva, sobre serviços públicos,
regulamentações ou etc.

Empoderamento dos moradores
participando de forma ativa com
sua própria segurança e
proteção.

Auditoria total de
todas as tarefas de
monitoramento com
relatórios de gestão
para gerentes.

Personalização dos
fundos e logo da App
e a Suíte SoftGuard.

Escalamento de
eventos de alarmes
não atendidos pelos
operadores ao
gerente de
segurança.

Relatórios de
incidentes de maneira
fácil e rápida com
múltiplas funções de
controle e gestão.

Via direta de comunicação dos moradores para notificar qualquer
irregularidade nas áreas responsáveis.
Escalamento de eventos de
alarmes não atendidos
pelos operadores ao
gerente de segurança.
Área de Segurança:
Perímetro violado,
distúrbios, atividades
suspeitas.

Área de Manutenção:
Lâmpada danificada,
árvore caída, lixo
acumulado, etc.

Área de Administração:
Pagamentos de despesas,
gestões administrativas,
consultas em geral.

www.softguardpt.com

Proteção Familiar
Envio de alertas através de smartphones em todos os momentos
SmartPanics é uma plataforma de comunicação que permite ao morador relatar incidentes para o condomínio com
facilidade e rapidez com múltiplas funções de controle e gerenciamento para segurança da família.
Todos os alertas enviados pelos moradores através do seu smartphone serão recebidos na
central de monitoramento do condomínio por meio de internet ou SMS para serem
atendidos pelos operadores de forma imediata. Estes eventos serão acompanhados pela
posição do dispositivo (GPS) pelos métodos internos do smartphone e da mesma forma
serão mostrados ao operador com um mapa de localização. A função avançada de vídeo
permitirá que o usuário possa enviar uma imagem do acontecimento da emergência
através da câmera do smartphone. Cada família poderá ter um ou mais aplicativos ativos
para o envio de alarmes, após o download através da App Stores ou loja de aplicativo
correspondente.
SmartPanics oferece:
• Envio de alertas através de um smartphone (SOS, FOGO E ASSISTÊNCIA).
• Guarda virtual com a função "A CAMINHO", ativação de contagem regressiva durante
uma viagem e notificação automática a central de controle em caso de emergência.
• Posição atual do seu grupo familiar com o botão "ESTOU AQUI".
Disponible para:

• Acesso às câmeras de sua residência para saber o que está acontecendo em sua casa.
• Operação remota de dispositivos a distância, como ligar ou desligar dispositivos.
• Controle do grupo familiar através da função "MEU GRUPO", visualização da posição
atual, criação de geocercas de entrada/saída, histórico de alarme e etc.
• E ainda botões virtuais com 12 comandos para informar ocorrências

Controle de guardas
Sistema para controle de rondas com monitoramento on-line para vigilantes e guardas de segurança e pessoal. Esta
poderosa ferramenta realiza o controle e completa auditoria das ações dos vigilantes: relatório de posição validado
via GPS, envio de alertas de homem vivo, relatórios de incidentes visualizados durante a ronda, envio de imagens
capturadas através do mesmo smartphone, tudo isso e muito mais é direcionado online para sua central de
monitoramento 24 horas por dia, 365 dias por ano
VigiControl é um aplicativo multi-link que garante o envio de alertas, sendo o mais
utilizado via TCP-IP, seja por Wi-Fi ou rede de dados celular (GPRS-LTE), assim como o
envio por SMS quando a Rede de dados não está disponível.
• Permite que os guardas enviem eventos de pânico para a central de monitoramento
com dados de posição, imagem, áudio, notas e vídeo.
• Controle de presença de guardas com o botão "Homem vivo" programado para enviar
uma notificação para os guardas a cada intervalo de tempo determinado , estes devem
pressionar o cancelamento do alarme como confirmação de que está tudo bem.
• Marcação de chegada ou partida para a realização de rondas.
• Envio on-line de localização, solicitando a presença de um vigilante.
Disponible para:
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