SMART CITY
CIDADE VERDE

SEGURANÇA PÚBLICA
Atendimento e Despacho (Comando e Controle - Geo)
Multi Centrais e Multi Forças
Rastreamento por GPS de efetivo e Viaturas
Integrado – Smart Meters, Câmeras e Centrais
Planejamento de ações e reações
Planejamento de patrulhas
Análise da criminalidade

EDIFÍCIO INTELIGENTE
Controle de acesso
Otimização de consumo de energia e água
Monitoramento e intervenção em equipamentos
Monitoramento de sensores e Smart meters
Aderência ABNT NBR 14522, KNX e SNMT
Monitoramento por câmeras 24/7
Controle de perímetro por analise de vídeo
Controle e monitoramento de agentes de segurança

GESTÃO DE ATIVOS
Central de comando de controle (gestão por protocolos)
Gestão e mapeamento de ativos geoespacial
Cadastramento detalhado dos ativos
Recebimento de chamadas de para manutenção
Acompanhamento das ordens de serviços (GPS/Mobile)
Gestão de frota e efetivo

SAÚDE
Controle epidemiológicos
Monitoramento remoto de enfermos
Gestão de ativos a campo
Controle de medicamentos entregues gratuitamente
Mapeamento psicofamiliar/médico da família
Análise geoespacial de índices e referências

ILUMINAÇÃO INTELIGENTE
Análise de comportamento para ligar/desligar
Adaptação do nível da iluminação por ambiente
Controle por setorização, eixo de ruas e por prédios
Mapeamento geoespacial e termal

VIGILÂNCIA
Controle de câmeras fixas e PTZ
Integração a sensores e atuadores
Integração a centrais eletrônicas
Controle de perímetro por analise de vídeo
Controle de acesso
Gestão de efetivo e infra
Proteção de infra crítica

RESPOSTA A DESASTRE
Reabilitação de desastres
Mapeamento geoespacial
Auxilio a comunidade
Resposta de emergência médica
Análise de impacto de desastres
Gerenciamento e resposta a P2R2
Monitoramento Climático

GESTÃO DE TRÁFEGO
Mapeamento de vias
Mapeamento de sinalizações e infra
Análise de comportamento no trânsito
Integração smart meters, sensores, câmeras e centrais
Boletim de Acidente de Trânsito
Talonário eletrônico de Infração de Trânsito
Análise geoespacial de índices e referências

eco

Sistema de monitoramento de aterros por sensores
Monitoramento de coleta de resíduos sólidos
Gerenciamento de ativos de esgoto
Monitoramento do descarte de resíduo liquido por sensores
Monitoramento de infra verde
Monitoramento de níveis de poluição e ruídos

TRANSPORTE
Gestão de itinerários, plataformas e paradas
Gestão de veículos e efetivo
Otimização da frota
Mapeamento geoespacial
Painéis informativos em tempo real
Aplicação movel para os usuários e motoristas
Integrado as O.S de obras e reparos em rota

GESTÃO DE RODOVIAS
Mapeamento de sinalizações e infra
Mapeamento geoespacial do eixo central e lateral
Sistema de permissão rodoviária
Análise de comportamento de tráfego
Desempenho de transporte
Integração Smart meters, sensores, câmeras e centrais

COMPRAS INTELIGENTES
Portal do comerciante para incluir ofertas
Aplicação móvel para os usuários
Disparo de ofertas conforme área ou aproximação
Analise comportamental
Utilização de iBeacon e posicionamento geo
Integração com a plataforma governamental

E-GOVERNANÇA
Portal cidadão
Acesso único de todas as aplicações governamentais
Painel de desempenho da cidade
Monitoramento da expansão urbana
Gerenciamento de ordens de serviço O.S
Analise e Gerenciamento de projetos
Aprovação de licença e alvarás

GESTÃO DE EVENTOS
Planejamento da operação - SandBox
Planejamento de rotas
Monitoramento de veículos alvos
Monitoramento de individuos alvos
Planejamento de agenda e cronograma
Mapeamento com detalhamento de áreas

GESTÃO DE ESTACIONAMENTO
Detecção de vagas livres
Gestão de utilização em real time por rede de sensores
Suporta estacionamento ao outdoor e indoor
Gestão de infra: câmeras, sensores, leitores, barreiras etc
Integrado com aplicação móvel para usuários e fiscais
Mapeamento geoespecial
Gestão de taxas

CASA INTELIGENTE
Iluminação inteligente
Medição de uso de água
Medição de uso de energia
Monitoramento por câmeras 24/7
Central de sensoriamento 24/7
Controle de acesso
Controle de perímetro por analise de vídeo

Rua Mar das Antilhas, nº 252 - Chácara Cachoeira - Campo Grande / MS 79040-081 www.compnet.com.br compnet@compnet.com.br +55 67 3028-8690

