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Vektra® 

Áreas de uso 

• Registro de dados sobre a ocorrência da 
 situação de emergência
 o relatório de evento/emergência 
 o registro das informações sobre a 
  ocorrência da situação de emergência
 o planeamento e monitoramento das 
  operações dos veículos ao longo da 
  viagem
• Preparação dum relatório sobre cada viagem 
 com as informações detalhadas sobre as 
 operações das unidades de resgate, o 
 consumo de material e combus�vel dos 
 veículos individuais, sobre os danos, 
 vazamento químico e muitos outros 
 parâmetros importantes
• Bloqueio do relatório para proteger os 
 registos

Viagem

• Registo de equipamentos e componentes das 
 unidades do sistema de resgate, sua 
 condição, verificações regulares, manutenção 
 e reparos 
• Registos de estoque de material simples 
 para as unidades de resgate

Suporte técnico e material

• Administração e planeamento de 
 treinamentos e exercícios de diferentes 
 �pos de intervenção, treinamento 
 profissional e testes

Treinamentos

• Registo de frequência e monitoramento do 
 horário de trabalho dos trabalhadores, 
 ausências, incapacidade para o trabalho, 
 feriados e férias 
• Preparação e planeamento de vários �pos 
 de turnos de trabalho 
• Registos de dados sobre cada o emprega
 do – dados pessoais, familiares e finan
 ceiros, dados de competências profission
 ais, de treinamento e cursos, cer�ficados,  
 incluindo o período de validade 

Recursos humanos e 
horário de trabalho

• Monitoramento e planeamento de �pos 
 especiais das viagens/eventos das unidades 
 do sistema de resgate, por ex. a instalação ou 
 manutenção de equipamentos na operação 
 do cliente, assistência em caso do incêndio e 
 outros eventos com base em pedidos de 
 terceiros
• Geração dos relatórios mensais para os fins 
 de cobrança

Assistência

Vektra® Gestão de emergência e resgate é uma aplicação de so�ware que garante a automação de todos os 
processos-chave nos centros de controlo de resgate. Permite a administração eletrônica, arquivamento sistemá�co, bem 
como o gerenciamento dos eventos, recursos humanos, finanças, inventários e técnica de resgate.

A aplicação de so�ware Vektra® Gestão de emergência e resgate é dividida em 5 módulos de acordo com a 
funcionalidade e o propósito de uso. Os módulos individuais podem ser comprados separadamente ou em combinação, 
de acordo com os requisitos do cliente.

Descrição detalhada dos módulos

Aplicação de so�ware para a 
automação das unidades do sistema de resgate

Bombeiros 
nacionais 

Bombeiros 
voluntários 

Unidades 
de resgate 

Proteção contra 
incêndios industriais

Vektra® é um sistema de aplicações modernas de so�ware 
�po cliente-servidor que permitem aos operadores 
controlar os meios acús�cos de aviso, gerenciar as 
situações de crise de forma automa�zada e simplesmente 
convocar os equipes de crise e as unidades de resgate. 
Permite manter o monitoramento de emergência sob 
controlo e automa�za o gerenciamento dos processos das 
unidades de resgate e segurança.
Aplicações do sistema Vektra® 
• Vektra® Alerta
• Vektra® No�ficação
• Vektra® SCADA
• Vektra® Gestão de emergência e resgate

As aplicações individuais são fornecidas como padrão de 
acordo com as necessidades do cliente, mas são projetadas 
para serem muito fáceis de integrar num único conjunto.

O so�ware Vektra® pode ser totalmente personalizado para 
atender às suas necessidades. Ele permite que você 
controle o sistema em diferentes níveis com base na 
hierarquia de estrutura de gerenciamento especificada. 
Cada usuário pode ter a permissão para controlar os 
disposi�vos específicos num determinado nível.
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