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Indispensável para o seu negocio.
Validado pelos seus clientes.

Apreciado pelos usuários.

 Vigilant m2m

Informe sem obrigação:

A NUVEM

Controlo de rondas On-line

Informação imediata, On-line.

Sistema de controlo de presença altamente evoluído.

Não necessita de instalação nem programação.

Captura informação de diferentes clientes no mesmo turno.

Creia diferentes relatórios: de presença, pontos não lidos, incidências...

Maior controlo, produtividade e rapidez na entrega de relatórios.

O ENVIO
DE DADOS

VISUALIZAÇÃO
DE DADOS
ON-LINEDADOS ON-LINE

OPERADOR



Instalar o sistema de controlo de rondas on-line VIGILANT m2m, 
só é necessário ter o leitor e pontos de controlo.

Sistema on-line: A nuvem.

Ganhara em qualidade. Poupara tempo e dinheiro.
- As prestações on-line traduzem-se em maior controlo, em maior atenção sobre o serviço.
- Não é necessário entrar nos escritórios do cliente para instalar programas e descarregar dados,  
  ou enviar um inspetor repetidamente para recolher a informação.
- O mesmo leitor pode capturar informação de diferentes clientes no mesmo turno. O sistema  di 
  ferencia o cliente através dos seus pontos de controlo (únicos e não copiáveis).

- O leitor m2m de VIGILANT proporciona rapidez no controlo de presenças.
- Os dados sempre são armazenados na memória do dispositivo e na sua configuração ON-LINE o  
  registo é enviado imediatamente aos servidores web.
- O responsável pode visualizar o caminho ou as presenças do operário durante o seu serviço.
- Acesso do cliente à sua informação. 
- O operário pode enviar incidências, eventos e emergências dos lugares visitados que serão rece 
  bidas na hora pelos responsáveis.
- Identificação e tratamento de incidências com avisos personalizado através de e-mail.
- Relatórios de presenças, com totais, pontos não visitados, por grupos, por incidências...
- Possibilidade de interação com outras aplicações através dos servidores web.
- Exportação de relatórios em diferentes formatos: pdf, excel, html... 

O ponto de controlo, fabricado expressamente para suportar ambientes hostis, 
não requer manutenção e pode ser colocado em qualquer superfície ou lugar (qua-
dros elétricos, superfícies imantadas, metálicas, radiofrequência...)

O leitor não necessita de programação, esta pronto para efetuar os controlos assim que 
o receba. Dependendo do seu uso, a bateria de longa duração permite-lhe períodos até 3 
meses sem ser necessário recarrega-lo. O sistema integrado de transmissão de dados é 
através de GPRS.
È necessário dispor de cobertura móvel GSM/GPRS, para o envio de dados.
O operador telefónico dos dispositivos está contratado e gerido por Radiobit Sistemas.

Vigilant é uma marca registada de Radiobit Sistemas S.L.


