Monitoramento

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VÍDEO / IMAGENS

Com a evolução constante das tecnologias voltadas ao segmento de CFTV Digital (Circuito Fechado de
Televisão), é possível notarmos uma redução considerada nos valores para investimento nesse tipo de tecnologia.

Com isso cada vez mais pessoas, empresas e instituições de diversos segmentos vem adotando a prática de
implantação de sistemas de CFTVs para que possam garantir a segurança do ambiente monitorado. Com isso é
possível adotarmos um sistema de vídeo monitoramento de ambientes extremamente eficientes.

A história do CFTV Digital está diretamente atrelada a evolução das tecnologias de comunicação de dados
(Banda-Larga, x DSL), com o advento da diminuição dos custos da Internet convencional ( Virtua / Ajato / Speedy /
etc ), que já é algo comum na maioria das casas e empresas, é possível implantarmos soluções eficientes com
enorme valor agregada no segmento de monitoramento de imagens, com isso reduzindo custos e aumentando a
performance nas abordagens e intervenções.
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SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS / VÍDEO
Veja as categorias de serviços prestados pela Caltec no segmento de monitoramento de imagens:

* MONITORAMENTO 24 HORAS DE 1 ÚNICA CÂMERA

(Considerada estratégica para o processo) e as demais câmeras ficam atreladas a determinados eventos que são pré-ajustados no
início da prestação de serviços. Consideramos eventos, detecção de movimento nas imagens e disparos de alarme em geral. Ao ser
detectado o disparo de um evento é feito uma varredura nas imagens do estabelecimento em busca de alguma anomalia;

* MONITORAMENTO / VISUALIZAÇÃO DE IMAGEM POR EVENTO
Nessa modalidade iremos utilizar o recurso do sistema de CFTV Digital para que possamos ter uma maior eficiência na
identificação dos eventos / ocorrências reais do posto / estabelecimento, sendo assim, antes de entrar em contato com o local, o
operador da central de monitoramento acessará todas as imagens para avaliar a situação do local;

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VÍDEO / IMAGENS

* RONDA VIRTUAL
Através dos ajustes de procedimento definidos no início da implantação nossa central de monitoramento se mantêm conectada

por um determinado intervalo de tempo (pré-definido), com algumas câmeras (pré-definidas), para que possa ser feito o
acompanhamento das rotinas naquele instante, esse procedimento pode ser diário ou em dias específicos.(exemplo: em um prédio
é definido como intervalo / horário de pico ou horário de maior risco das 6:00 as 7:00, nesse período a nossa central estará atenta
as imagens definidas, e caso haja alguma situação inesperado os procedimentos de emergência são iniciados;

*EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL
A Caltec dispõe de equipe altamente treinada no segmento para maior segurança e tranquilidade de nossos clientes. Todos
serviços de monitoramento de imagem devem acompanhar os serviços de Monitoramento de Estabilidade do Link de
Comunicação de dados, com isso informaremos a instabilidade / queda via e-mail para que o responsável tome as devidas
providencias. Nesse serviço, o sistema utilizado pela Caltec avalia a cada 5 segundos a comunicação entre a central de
monitoramento com o local monitorado, caso não obtenhamos sucesso na avaliação enviaremos um e-mail para o responsável
imediatamente solicitando a verificação. Esse e-mail ficará sendo enviado até que se detecte a estabilidade do link.
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* OBSERVAÇÃO

• A EFICIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA IMAGENS DEPENDE DO LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS CONTRATADO PELO CLIENTE;
• TODAS AS IMAGENS VISUALIZADAS NA NOSSA CENTRAL, POR PADRÃO, É MANTIDA ARMAZENADA POR 3 DIAS;
• ESSA CARACTERÍSCA PODE SER ALTERADA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROJETO;
• CASO JULGUE-SE NECESSÁRIO MAIS TEMPO DE ARMAZENAMENTO É POSSÍVEL A IMPLANTAÇÃO;

DADOS PARA CONTATO CONOSCO

CALTEC SEGURANÇA INTELIGENCIA APLICADA AO MONITORAMENTO

TELEFONES: (11) 4777-1620 / 2690-1409
E-MAIL: CALTEC@CALTECSEG.COM.BR

SKYPE: CALTECSEG
SITE: http://www.caltecseg.com.br

