SERVIÇOS DE TI
Projetos de Integração

Smart City Safety

Smart City Safety da SONDA fornece uma solução completa para a segurança inteligente e eficiente que
simplifique e automatize a emissão de alertas, otimizando a prevenção e reação diante de incidentes.
A segurança afeta diretamente a qualidade de vida e bem-estar das pessoas. No setor público, ela tem
consequências diretas sobre questões tão diversas como o investimento privado, o turismo ou o crescimento
e desenvolvimento das cidades. No entanto, a guarda e monitoramento de instalações (fábricas, armazéns,
centros de distribuição, centros de dados, lojas, etc.) é um aspecto chave para manter a continuidade
operacional, oferecer um melhor serviço e proteger os dados e ativos.

Valor para o Negócio
• Gestão completa e centralizada da segurança física da
organização.
• Rastreabilidade de incidentes assegurada por meio de um
único repositório de informações geradas, desde o disparo dos
alertas até a conclusão do evento.
• Sistema automatizado que permite isolar a gestão da segurança
do fator humano, por meio do uso de análises, mecanismos de
regras, avisos antecipados e protocolos.
• Pessoal devidamente informado dos incidentes de segurança,
independentes do local em que se encontra.
• Interoperabilidade com outros sistemas: controle de acesso,
comunicações seguras, VoIP e outros.
• Alarmes por meio de múltiplos canais: SMS, telefonia, e-mails e
conectividade com plataformas de segurança pública ou privada.
Benefícios
• Provedor com larga experiência na integração de sistemas de
complexidade variada, com serviços de suporte e manutenção.
• Cases de sucesso em ambientes urbanos altamente exigentes.
• Fabricante das aplicações de análise de áudio e vídeo e
gerenciamento de eventos, permitindo flexibilidade para a
solução.
• Capacidade de desenvolver análises de áudio e vídeo adaptadas
às necessidades de cada cliente.
• Parceria com os principais fabricantes mundiais de tecnologia
e aplicativos.
• Soluções nas modalidades end to end, turn-key ou soluções
intermediárias.
Características
Smart City Safety, com seus três componentes: EMSYS (Event
Management System, para a gestão completa e centralizada de
eventos), Atentigo (para analisar informações não estruturadas
que chegam sob a forma de vídeo e áudio) e VMS (Video
Management System, que permite monitoramento em tempo
real, distribuição e gestão eficiente de armazenamento de vídeos
e fotos), possibilita:
• Gerar alarmes, mediante detecção automática de eventos,
a partir de análise on-line de imagens de vídeo, som ou sinais
emitidos por sensores e dispositivos.
• Facilitar a gestão operacional dos incidentes de segurança, por
meio de uma ferramenta que integra, de forma centralizada e
com uma única interface, todas as atividades.
• Assegurar a continuidade operacional do sistema como um todo;
• Fornecer uma ferramenta para análise off-line dos eventos de
segurança gravados pelas câmeras.
• Rastrear todo o ciclo de um incidente de segurança.

• Acessar, por meio de múltiplos canais, diferentes funções e
usuários que utilizam o sistema.
• Escalar até um número ilimitado de câmeras e dispositivos.
• Operar com elevados padrões de segurança em cada um dos
componentes de serviço e robustez para operar 24/7/365.
Serviços Relacionados
• Full IT Outsourcing.
• Integração de redes e comunicações.
• Smart City Transport.

Projetos de Integração

É cada vez mais comum que as organizações olhem para a
necessidade de realizar processos de transformação radicais
que envolvam a integração de vários sistemas, a fim de
aumentar a sua participação no mercado, tornarem-se mais
eficientes e estarem de acordo com as necessidades de longo
prazo de seus clientes.
Ao abordar um projeto de integração de sistemas com a
SONDA, as organizações têm um aliado na identificação do
desafio sobre o qual devem direcionar seus esforços, propondo
soluções e trabalhando no desenho e construção da solução
de excelência, que permita obter um nível de qualidade que
atenda às expectativas dos clientes no longo prazo.
Nossa solução de projetos e integração de sistemas é
end-to-end e pode incluir atividades de planejamento,
design, implementação e gestão de projetos de soluções
informatizadas, com serviços associados, a partir da
integração de elementos de software, hardware e
comunicações, para resolver as necessidades de clientes, por
meio do uso apropriado de TI, reduzindo, assim, o número de
fornecedores e centralizando a responsabilidade global do
projeto na Sonda (one stop shopping).
Mais informações em www.sonda.com
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