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• A�vação e desa�vação simples do aviso 
 acús�co diretamente do mapa ou da lista clara 
• Gravação remoto dos alarmes nos disposi�vos 
• Acionamento automá�co dos eventos 
 planeados
• Transmissão de voz ao vivo (microfone, 
 text-to-speech, mensagens pré-gravadas) 
• Iniciação das ações agendadas  

O controlo dos 
dispositivos rápido e fácil

• Visualização dos disposi�vos de aviso num  
 mapa ou numa lista transparente
• Agrupamento de sirenes num número 
 ilimitado de grupos e subgrupos
• Visão gráfica do estado do disposi�vo 

Interface gráfica 
de usuário intuitiva 

• 9 versões de línguas (inglês (Reino Unido), 
 inglês (EUA), alemão, espanhol, português, 
 russo, polonês, romeno, eslovaco)

Aplicação multilingue

• Autodiagnós�co/Monitoramento e teste 
 dos disposi�vos de aviso a distância 
• Uma lista detalhada dos resultados do 
 teste do estado do disposi�vo
• Possibilidade de iden�ficar o disposi�vo de 
 aviso errado e enviar os técnicos para uma 
 intervenção de serviço direcionada
• Testes silenciosos de disposi�vos de aviso

Alta confiabilidade 
do sistema

• Salvamento automá�co das atualizações de 
 estado dos disposi�vos da advertência 
 e relatórios de eventos assíncronos numa 
 forma de relatórios transparentes
• Localização dos protocolos dos disposi�vos 
 (Agent-Logger) 
• Recebimento das mensagens assíncronas 
 (Event-Messenger)
• Sincronização de tempo 

Registos detalhados da 
atividade dos dispositivos

Alerta Aplicação de so�ware para o controlo 
do sistema de aviso eletrônico

Uso simples da aplicação Vektra® 
Alerta mesmo em condições stressantes Vektra® 

Áreas de uso  
Vektra® Alerta é uma aplicação de so�ware que permite aos operadores a�var e controlar 

rapidamente e facilmente os disposi�vos de aviso acús�co diretamente do mapa ou duma lista 
clara de disposi�vos. Também é usada para monitorar a condição e pron�dão dos disposi�vos de 

aviso para garan�r sua funcionalidade quando necessário. Graças a uma arquitetura de sistema 
sofis�cada, os operadores podem aproveitar ao máximo a sua aplicação de desktop tradicional, uma 

aplicação no navegador da web ou uma aplicação móvel no smartphone (Android). 

Barragens 
de água 

Plantas 
químicas 

Usinas 
nucleares 

Minas 
e pedreiras  

Empresas 
de petróleo e gás  

Pistas de gelo 
e frigoríficos

Vektra® é um sistema de aplicações modernas de so�ware 
�po cliente-servidor que permitem aos operadores contro-
lar 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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