Time Guard

SOLUÇÕES DE RECOLHA DE DADOS

Software de Controlo de Rondas

O Time Guard é um software de controle de rondas que
permite visualizar graficamente as rondas efetuadas
em determinados locais.

PREFÁCIO
O conceito base do Time Guard é a frase, "Uma
imagem vale mais do que mil palavras". Este
software converte todos os dados numéricos
gerados pelos terminals miniSCAN da Acronyn,
num conjunto de setas representando rondas,
por cima da planta de um local. Desta forma um
dia inteiro de patrulhas pode ser verificado com
precisão numa questão de segundos.
Graças à sua flexibilidade, o Time Guard pode
ser utilizado tanto por empresas que apenas
pretendam controlar um ou dois guardas que
vigiam as próprias instalações, como por
empresas de segurança que efetuam rondas
mais complexas, onde carros patrulha visitam
vários clientes e efetuam rondas de vigilância
dentro das instalações de cada cliente.

Tudo que é necessário para o sistema funcionar é que o
vigia de uma empresa ou condomínio leve ele um
terminal miniSCAN durante as suas rondas. Em cada
local que o vigia passa é colocado um ponto de controle
RFID de baixo custo.
O vigia aponta o terminal miniSCAN para o ponto de
controle e aperta num botão. A partir desse momento o
local por onde o vigia passou, assim como a data e hora
em que o fez, passam a estar guardados no terminal
miniSCAN. Estes dados podem ser descarregados
para o computador para análise.

APLICAÇÕES
- Controle de Rondas
- Controle de Vigia

REVENDEDOR AUTORIZADO

O software, com o seu interface amigável, gera
relatórios detalhados de todas as atividades dos
guardas. As rondas efetuadas podem ser sobrepostas
às plantas dos locais onde foram efetuadas dando uma
perspectiva muito intuitiva e realista do que aconteceu.
O número de vigias e rondas geridos pelo Time Guard é
praticamente ilimitado.

CARACTERISTICAS
- Permite registro de incidentes durante a ronda
- Permite definir rondas que passem por locais
geograficamente distantes
- Visualização de rondas efetuadas na planta do local
correspondente
- Detecta rondas efetuadas de forma incorreta
- Detecta pontos de controle não visitados
- Funcionamento em multi-empresa, multi-usuario e
multi-posto

- Possibilidade de alteração e introdução de
mapas
- Controle completo sobre o cadastro do
pessoal
- Apresentação de resultados de forma
gráfica
- Gestão de utilizadores e empresas

