
OTIMIZAR A SEGURANÇA 
PRO-WATCH® INTELLIGENT 
COMMAND 
Uma solução de segurança unificada para obter conhecimentos totais 
relativos à situação.
A Pro-Watch Intelligent Command da Honeywell é uma poderosa plataforma que está 

a transformar a segurança e a elevar o Pro-Watch Integrated Security Suite (ISS) para 

novos patamares. A Intelligent Command combina o controlo de acesso e a gestão de 

vídeos numa única vista intuitiva para otimizar os conhecimentos relativos à situação 

de segurança e tornar as propriedades mais seguras.

ANÁLISE RÁPIDA DAS 
FUNCIONALIDADES
Acessibilidade remota

• Aplicação baseada na Web

• Painéis sobre o estado de 
integridade do sistema

• Painéis de conformidade 
de segurança de edifícios

• Instantâneos personalizados 
e sequenciação de prioridades

Resposta rápida a incidentes

• Fluxos de trabalho personalizáveis

• Anexação e exportação de provas 

• Aplicação para dispositivos 
móveis suportada

• Funcionalidade de pesquisa e filtro 
para a gestão de alarmes priorizada

• Mais de 12 idiomas locais

Navegação por mapa robusta

• Segurança ligada entre 
geolocalizações

• Suporte online para mapa SIG 
incluindo OpenStreetMap

• Suporte para plantas de piso 
com várias camadas

Gestão de dispositivos centralizada

• Atualização de firmware 
da câmara em massa

• Atualização de manutenção de 
palavras-passe em massa

• Privilégios do operador 
baseados em funções 



Más información en:
www.security.honeywell.com/es

buildings.honeywell.com/security

Email : seguridad@honeywell.com
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PRO-WATCH  
INTELLIGENT COMMAND

CONHECIMENTOS 
RELATIVOS 
À SITUAÇÃO
A Pro-Watch Intelligent 

Command é uma 

aplicação baseada na Web que aumenta 

exponencialmente o número de utilizadores 

de clientes dependentes locais ou remotos, 

ajudando, assim, as organizações a alcançar 

conhecimentos totais relativos à situação 

em qualquer momento e em qualquer lugar. 

A proteção dos ocupantes e a simplificação 

de processos no caso de um incidente 

acionado são requisitos cruciais para 

qualquer empresa. A Pro-Watch Intelligent 

Command fornece aos operadores de 

segurança visibilidade e conhecimentos 

instantâneos para que possam lidar com 

qualquer situação através de fluxos de 

trabalho de incidentes personalizáveis 

e notificações de alarmes de alta 

prioridade na vista de Gestão de alarmes 

ou nos mapas SIG. 

Ao tirarem partido das análises de vídeos 

e dos metadados da Honeywell com 

a capacidade de pesquisa e de utilização 

de filtros para os principais acionadores 

de alarmes, os operadores desfrutarão 

de uma transformação positiva na sua 

produtividade diária. 

MAPAS 
E ALARMES
Os operadores de segurança 

podem ter a satisfação de 

um tempo de resposta rápido 

relativo à situação com vídeo em direto ou 

reprodução instantânea, juntamente com 

vistas de instantâneos personalizáveis 

para garantir que as localizações mais 

vulneráveis estão sempre sob vigilância.  

A funcionalidade de mapa SIG permite 

a captura e a análise de dados espaciais 

e geográficos, enquanto que os mapas das 

plantas dos pisos do edifício permitem uma 

obtenção fácil de conhecimentos relativos 

à localização no interior do plano estrutural 

do edifício. 

Além disso, a notificação automática 

de alarmes nos Mapas fornece uma 

localização e explicação visual da 

ameaça à segurança, o que permite uma 

resposta imediata e a comunicação de 

coordenadas exatas às autoridades para 

remediação. Adicionalmente, é possível 

exportar facilmente os incidentes para envio 

às autoridades relevantes e as câmaras 

suportam atualizações de palavras-passe 

e firmware em massa para poupar tempo 

valioso aos operadores.

FAÇA A GESTÃO 
DA SEGURANÇA 
COM FACILIDADE
A Pro-Watch Intelligent 

Command oferece 

funcionalidades intuitivas que permitem 

uma gestão fácil da segurança. São 

fornecidos vários painéis e ferramentas 

para monitorizar e gerir de forma 

eficiente o estado de integridade geral 

dos sistemas, bem como administrar 

a gestão centralizada de dispositivos de 

atualizações de palavras-passe e firmware 

em simultâneo em vários dispositivos. 

A Pro-Watch Intelligent Command eleva 

a segurança a um novo patamar no presente 

e no futuro, uma vez que alia as mais 

recentes tecnologias às análises avançadas 

para proteger as operações empresariais, 

as pessoas e as propriedades. 

O PODER DA PRO-WATCH INTELLIGENT COMMAND
A Pro-Watch Intelligent Command foi concebida para organizações com várias 
geolocalizações que precisam de cobertura de vigilância de uma área ampla e de alta 
densidade para monitorizar, proteger e mitigar riscos de segurança. A produtividade 
e a cobertura de segurança da área são otimizadas através do acesso remoto do cliente 
dependente da Pro-Watch Intelligent Command, que também ajuda a reduzir os custos 
operacionais. 

Os conhecimentos perfeitos relativos à situação e a simplificação da segurança 
com capacidades de navegação de mapas fáceis de utilizar, os fluxos de trabalho de 
incidentes de resposta rápida e os painéis sobre o estado de integridade do sistema 
intuitivos tornam a Pro-Watch Intelligent Command a solução de segurança integrada 
que se pretende para o presente e o futuro.


