


PortGuard: Aplicativo responsável pela recepção de eventos de portas seriais 
(receptoras de eventos por linha telefônica e via rádio). Reconhece todos os 
protocolos de comunicação do mercado (Contact ID, 4+2, SIA, Ademco 
Fast/Expanded, Radionics Modem II/lie entre outros). Admite receptoras de 
eventos por linha telefônica, rádio, celulares, IP e outros de todos os fabricantes 
do mercado.





ACESSO WEB DEALER DESKTOP 
MONITORAMENTO - PARA 
ATACADISTAS 
Gestão integrada para oferecer 

serviço de monitoramento para atacadistas. 
Permite a expansão territorial de seu negócio, 
garantindo aos dealers a manutenção e gestão 
das suas contas. Inclui ativação / desativação / 
modi¬�cação completa de contas de acordo 
com o per¬�l de usuário, relatórios e históricos 
de alarmes e auditoria das ações para o 
administrador da central.

ACCESO WEB DEALER MOBILE 
VIEW Dá acesso aos Revendedores 
através de smartphones e tablets à 

informação de seus assinantes no sistema. O 
dealer poderá visualizar os dados completos 
dos clientes como: endereço, telefones, regiões, 
contatos e visualizar também o histórico de 
eventos recebidos. É uma ferramenta de uso 
fácil e prático para o dealer oferecendo 
portabilidade à gestão e auditoria imediata. Se 
o usuário for um “Técnico”, poderá realizar 
tarefas especiais como a mudança de estado de 
uma conta, veri�car as ordens de serviço 
relacionadas e enviar avisos de chegada ou 
saída ao objetivo, a partir de seu dispositivo 
móvel com acesso à internet.



APLICATIVO NO SMARTPHONE

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

Esta poderosa ferramenta realiza o controle e a auditoria 
completa para o vigilante: relatório de localização validado 
via GPS, envio de alertas de homem vivo, relatório de 
incidências visualizadas durante o trajeto, envio de 
imagens tiradas com o próprio smartphone. Isso tudo e 
mais, recebido on-line na sua central de monitoramento as 

Tela principal com botões de SOS 
- RONDA – HOMEM VIVO – 
NOVIDADES

Para armar o trajeto do controle de 
ronda, o vigilante deverá 
pressionar CHEGADA/SAÍDA em 
cada ponto de controle. Após 
criada a ronda, é enviada à central 
de monitoramento a partir da APP.

SOS: Permite o envio de um alerta de pânico que inclui 
dados de localização e a possibilidade de anexar uma 
imagem.

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

1- O aplicativo para celulares que conta com quatro botões principais: SOS - RONDA - HOMEM VIVO e NOVIDADES. O 
desenho de fundo pode ser customizado com o logotipo da sua marca, dando uma imagem corporativa uniforme e 
tecnológica de acordo com o tempo atual.

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

VigiControl é o sistema para o controle de rondas com monitoramento on-line para 
vigilantes e pessoal de plantão.

24 horas, os 365 dias do ano. 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 por 
rede de dados (GPRS-LTE), bem como o envio por SMS 
quando a rede de dados não estiver disponível.
O sistema é composto por 2 aplicativos:

Disponível
para:

Monitoramento permanente de vigilantes e rondas on-line.
VigiControl

· Cumpra sempre com o seu cliente.
· Evite processos e suas consequências comerciais e difamações.
· Controle de presença.
· Relatório com localização em mapa.

Ronda: Permite que o vigilante envie um aviso de CHEGADA 
ou SAÍDA toda vez que ele chegar ou sair da sua estação de 
trabalho, assim como quando tiver que passar por cada ponto 

com data, hora e localização no mapa.

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

Envio de alerta SOS com período 
de tempo progressivo para 
cancelamento

No menu NOVIDADES pode se enviar 
uma nota escrita ou de áudio como 
relatório. Também poderá se anexar 
uma imagem, um código QR ou 
realizar uma chamada à central de 
monitoramento.

Localização em mapa do 
posicionamento do vigilante em 
caso de emergência.

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.

NOSSOS APLICAÇÕES MÓVEIS

Finalizar Alarme

Novidades

SOS Chegada

Saída

Veja no mapa

é enviado em

4
Cancelar

Relatório de processo

19/250

Você está localizado perto de Angaco
4101-4199, Cidade Autônoma de Buenos Aires

Argentina

Porta de entrada quebrada

QR

Cancelar



Segurança familiar monitorada que multiplica a rentabilidade da sua empresa.
SmartPanics

Disponível
para:

MEUS ALARMES

FUNÇÕES PRINCIPAIS:

O que é SmartPanics?

· Envio de alertas SOS - INCÊNDIO- ASSISTÊNCIA estando em qualquer lugar do mundo.
· Acompanhamento e monitoramento do grupo familiar.
· Segurança A CAMINHO com ativação automática.
· Sistema anti-sequestro com localização e rastreamento periódico.

É um aplicativo para o celular que protege a seus clientes as 
24 horas, em qualquer lugar, conectando-os com a 
empresa de monitoramento. 

Enquanto a central de monitoramento processa a 

automaticamente a seus familiares através de E-mail - SMS 
. Permite enviar eventos de Emergência, 

Assistência ou Incêndio informando a localização exata à 
central de monitoramento.

O Botão de pânico A Caminho permite acionamento passivo, por 
contagem regressiva de tempo ou por tempo de chegada no destino. Esta última 
funcionalidade admite envio de fotos automáticas durante o trajeto e de envio 
imediato do alerta. Pode se programar um aviso personalizado aos contatos 
indicando o caminho iniciado e o tempo que levará até o destino. Durante o SOS 
ou qualquer outro alarme, o sistema permite envio de fotos armazenadas ou 
tiradas no momento da emergência com a câmera frontal ou traseira do 
smartphone, envio de clipes de áudio e a possibilidade de ouvir áudios a partir 
da central receptora, envio de clipes de vídeo de alguns segundos, chamada de 

para cada usuário, de acordo com a disponibilidade de botões.

Multimídia de Segurança
Com o envio processado de um alarme, o APP Smart-

multimídia para se comunicar com a Central de 
Monitoramento.

·  Envio de imagens tiradas com a câmera do smartphone.
·  Anexar nota de áudio.
·  Envio de e-mail a partir do correio eletrônico predeterminado.
·  Realizar chamadas one touch (automáticas).
·  Gravar um vídeo e enviá-lo.
·  Enviar mensagens de texto à central de monitoramento.

SmartPanics conta com 5 botões 
para o envio de eventos de alarmes, 
disponíveis na tela principal.

SOS / Pânico A Caminho

Assistência Incêndio

NOSSOS APLICAÇÕES MÓVEIS

Oferece acesso a todas as contas de monitoramento 
do usuário estabelecidas, com capacidade para 
visualizar os últimos eventos, no relatório ou mapa, 

quantidade dos mesmos. Também, permite acessar 
a conta e visualizar toda a informação de cada uma 
delas, dados gerais, usuários, regiões, contatos, 

painel de alarme, etc.

MINHAS CONTAS

Estou Aqui

PÂNICO

ASSISTÊNCIA

ESTOU AQUIA CAMINHO

FOGO

MEUS ALARMES

MIS MÓVILES
O cliente pode ter acesso a seus veículos, 
visualizar no relatório ou no mapa a última 
localização de cada um, trajetos, históricos, 
visualizar eventos, gerenciar dados e informar 
mudanças. Esta funcionalidade precisa que na 
instalação esteja disponível o módulo 
TrackGuard.



FUNÇÕES SECUNDÁRIAS

Rastreamento

localização ao servidor, de acordo com a rotina de 
cálculo de tempo-distância, podendo ser 
estabelecidos estes 2 parâmetros para cada 
unidade conforme for requerido. Os Coordenadores 

ligar ou desligar e o tempo-distância das unidades 
dos membros. O relatório de localização funciona 
com o APP em segundo plano, mesmo sem estar 
sendo utilizado aberto pelo usuário. Test del Sistema

completo com o botão TEST. Esta função o localiza no 
mapa e indica o nome da rua para validar que a 
localização é correta. Ao mesmo tempo é enviada a 

estiver tudo correto, indicando além disso, a via de 
comunicação que o APP utilizou para a comunicação.

O serviço permite que através dos conhecidos “balões”, 

interesse do usuário. No caso, o Coordenador, pode 
receber todos os alertas dos membros de seu grupo. Além 
de ter ativados os serviços MINHAS CONTAS ou MINHAS 
UNIDADES MÓVEIS, poderá receber relatório de eventos 
ocorridos nesses dispositivos, como via alternativa ao 
e-mail ou SMS. Da mesma forma podem ser enviadas 
dicas de segurança, status da conta, promoções, etc.

Geofence
A quantidade de geofences de 

por cada usuário membro. Estas 
podem ser criadas a partir do APP dos 
coordenadores e o sistema faz o upload e as ativa nos APP dos membros. 

e/ou SMS para que os interessados saibam sobre a entrada ou saída de 
um membro a cada região delimitada.

Contatos
O APP tem condições além do sistema de 

evento por cada botão de SmartPanics a contatos 

SMS e o sistema permite relacionar cada evento 
com um ou mais contatos.

Através deste menu, o usuário pode estabelecer sua 

eventos e sons de alarmes, opções de segurança por 
PIN para bloquear acessos não autorizados, ver o LOG 

coordenador, sugerir novos usuários ao sistema e ler 
suas condições de serviço.

Segurança familiar monitorada que multiplica a rentabilidade da sua empresa.
SmartPanics

NOSSOS APLICAÇÕES MÓVEIS

Permite reunir o controle da segurança familiar ou 
no trabalho, integrando os SmartPanics de vários 
membros. Estes podem ter categoria de 
Coordenador ou Membro. Os Coordenadores 
podem visualizar a localização atual e histórica 

múltiplos geofences de alerta por entrada ou 

monitoramento. A velocidade máxima de cada 

e-mails ou SMS a todos os interessados.

MEU GRUPO
Integra no aplicativo a possibilidade de que o 
cliente acesse a suas fontes de vídeo, 
provenientes de câmeras web, DVR, NVR, entre 
outras, para fontes de vídeo compatíveis com 
RTSP ou com D-Guard. Todos os links de vídeo das 
contas estabelecidas poderão ser selecionados no 
menu e as imagens poderão ser visualizadas ao 
vivo. Esta funcionalidade precisa que na 
instalação esteja disponível o módulo SG Video

MINHAS CÂMERAS

Siga-nos: /softguardport SoftGuard Portuguese

 

CASA

ÁREA PERIGOSA ÁREAS SEGURAS

ABERTO

ESCOLA
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