
No�ficação



Vektra® 

• chamadas automa�zadas e envio de mensagens SMS para as 
 pessoas predefinidas 

• número ilimitado de receptores, grupos de des�natários e 
 emergências

 
• priorização dos des�natários (para chamadas e SMS)

• repe�ção automá�ca das no�ficações e convocações para os 
 des�natários indisponíveis

  
• no�ficações mul�língues com definição de língua precisa para 
 um des�natário par�cular

• registo e salvamento de todas as informações de eventos no 
 banco de dados Vektra®

o o nome da pessoa que a�vou o evento
o o nome do evento e o texto da mensagem SMS enviado
o data e hora do  início/fim do evento  
o modo de no�ficação (chamada e/ou SMS)
o o resultado da no�ficação de todas as pessoas a serem 
 no�ficadas 

• Configuração duma lista de eventos para no�ficação 
• Uma lista predefinida de pessoas a serem no�ficadas dum evento específico
• Uma lista predefinida de mensagens a serem enviadas num determinado evento
• Configuração do modo de no�ficação (chamada e/ou SMS)
• Configuração da língua de no�ficação
• Configuração do modo de confirmação do recebimento das mensagens SMS
• Configuração do número de repe�ções de no�ficações em caso de falha na 
 confirmação do recebimento da mensagem de no�ficação

Vektra® No�ficação é uma aplicação de so�ware que permite aos operadores as chamadas telefônicas instantâneas de 
forma automa�zada e envio das mensagens de texto para os des�natários predefinidos. Permite a convocação dos 
equipes de emergências e das comissões de emergência em caso de emergência. O aplica�vo também é usado em caso 
das convocações civis normais e para informar mais pessoas. Ao usar juntamente a aplicação Vektra® SCADA é possível 
a�var a no�ficação automa�camente com base na mudança do estado dos valores monitorados.

Aplicação de so�ware para a no�ficação 
automa�zada instantânea e convocação de pessoas 

Barragens Ministérios Empresas 
industriais 

Bancos e companhias 
de seguros

No�ficação

Principais funções 

Configurações avançadas de no�ficação
Áreas de uso

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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