
 Toda a informação dos seus 
sistemas de segurança física, energia e operações 

 num único local.

muito mais do que um PSIM

2016
PSI PREMIER AWARDS

FINALIST



muito mais do que um PSIM

Imagine toda a informação dos seus sistemas de segurança física, energia e operações 
num único local. O COSMO é uma solução simples e eficiente para a sua gestão.

O COSMO destaca-se pela sua simplicidade e lógica modular e evolutiva, bem como pela 
organização, numa única plataforma, de todos os componentes afetos à gestão dos 
edifícios modernos.

PSIM
Intrusão
Incêndio

CCTV
Controlo de acessos

Energia
Conforto

Automação

Nunca foi tão fácil integrar, controlar e aceder a cada detalhe dos seus sistemas.

O  recolhe e correlaciona grandes quantidades de dados, resultando numa COSMO
interpretação rápida, clara e inteligente de toda a informação, em tempo real. 
Sendo uma plataforma  colaborativa, permite que os operadores atuem seguindo 
regras predefinidas e cheguem de uma forma rápida e eficaz à resolução das ocorrências.

O  agrega toda a informação útil para o dia-a-dia dos operadores, exigindo baixo COSMO
esforço e tempo de formação.

Gestão de visitas
Rondas

Elevadores
Analíticas

Digital signage
Gestão de estacionamentos

Manutenção

ENERGIA

O  acrescenta funcionalidades aos tradicionais PSIM.COSMO

OPERAÇÕES

Perdidos e achados 
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O COSMO concentra, numa única plataforma, todos os componentes afetos 
à gestão dos edifícios atuais. Muito mais do que uma plataforma PSIM, 
oferece ainda funcionalidades de gestão de operações e energia, para uma
maior produtividade e eficiência.

www.go4it.co.com
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O QUÊ

CORRELAÇÃO DE DADOS

. Análise constante e permanente de dados recebidos;

. Baseado em regras pré-definidas;

. Processamento de informação em variáveis de interesse;

. Correlação de dados, transformando-os em informação 
  clara e imediata para os operadores;

. Recolha de dados dos diversos equipamentos (CCTV,
. Facilidade e fiabilidade na gestão de ocorrências.

RECOLHA DE DADOS

  Incêndio, Controlo de Acessos, Energia,...);
. Interligação e monitorização de todos os 
  dados em tempo real.

. Indicação dos procedimentos  que os operadores

DECISÃO

  devem tomar, atualizados com o evoluir da situação;
. Acionamento de diversas operações de forma instantânea;
. Facilitação da tomada de decisões nas operações diárias

. Partilha de toda a informação recolhida - quer

  das equipas.

DISTRIBUIÇÃO

  localmente, no centro de operações, quer remotamente,
  via dispositivos móveis - por todos os intervenientes, 
  de forma colaborativa;
. Facilitação de uma resposta conjunta em tempo real;
. Minoração dos riscos associados às operações,
  dando maior conforto e segurança aos operadores.
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. Disponibilização em ambientes web e móvel;

. Monitorização e controlo de todos os equipamentos, locais ou remotos;

. Criação de diversos perfis de utilizadores, consoante os sistemas e localização geográfica;

. Registo de todas as interações operador-sistema, permitindo a sua auditoria;

. Integração com equipamentos de diversas marcas e sistemas;

. Gestão de utilizadores e integração com Active Directory;

. Integração aberta para receção e atuação com sistemas de terceiros;

. Alertas por e-mail e sms.

SOM DISTRIBUÍDO PERDIDOS E ACHADOS 

CCTV

ACCESS CONTROL 

INTRUSION 

FIRE

COMFORT

ENERGY

AUTOMATION

SOUND

VISITS 

PATROLS

ELEVATORS

DIGITAL SIGNAGE

PEOPLE COUNTING

MAINTENANCE

PARKING MANAGEMENT

LOST AND FOUND

ANALÍTICAS 
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COMO

. Informação visual instantânea (em 
  tempo real);  
. Visualização de mapas e plantas em 
  vários níveis;
. Indicação do estado, em tempo real, 
  do equipamento representado;
. Atuação remota dos equipamentos.

. Informação visual instantânea (em 
  tempo real);
. Filtros por sistema, edifício ou local, 
  para  acompanhamento de situações;
. Indicação visual do tipo e gravidade 
  do evento;
. Integração imediata com CCTV;
. Histórico de eventos.

. Informação visual instantânea (em
  tempo real);
. Visualização dos eventos considerados 
  alarmes ativos;
. Integração imediata com CCTV;
. Apresentação de procedimentos para 
o  tratamento do alarme;
. Histórico de alarmes, com acesso
  ao relatório de reconhecimento.

Gestão de ativos geograficamente dispersos a partir de um único local;

Melhoria dos tempos de resposta;

Minoração dos riscos;

Diminuição do tempo desperdiçado em falsos alarmes;

Relatórios e gráficos.

. Verificação da condição ativa do 
  operador, nomeadamente incapacidade,
  perda de consciência ou subjugação;
. Logout automático da aplicação e 
  emissão de alarme quando o operador 
  não atua em conformidade.

. Registo de toda a interação dos 
  operadores, garantindo a privacidade 
  e permitindo a verificação de todos os 
  movimentos efetuados, levando à 
  melhoria contínua dos procedimentos 
  e regras pré-definidas.

. Interpretação e correlação rápida e 
  clara de toda a informação recolhida;
. Apresentação de instruções de atuação,
  segundo regras estabelecidas;
. Atuação colaborativa, através de
  dispositivos móveis.

DEAD MAN AUDITORIA PROCEDIMENTOS

MAPAS ALARMESEVENTOS

PROTEÇÃO

PREVENÇÃO

ATUAÇÃO

SEGURANÇA
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INCÊNDIO

. Visualização em tempo real do estado 
  de cada central, zona e partição;
. Acesso gráfico à informação por 
  localização física (mapa) ou lógica;
. Controlo remoto das centrais e partições
  (armar/desarmar/parcial);
. Omissão remota das zonas;
. Validação por CCTV.

. Visualização do estado dos dispositivos
  por localização física (mapa) ou lógica;
. Atuação por sistema (silenciar/reativar/reset);
. Inibição por dispositivo ou zona;
. Validação por CCTV.

CONTROLO DE ACESSOS

INTRUSÃO

. Visualização das câmaras por localização
  física (mapa) ou lógica;
. Visualização de vídeo em direto;
. Pesquisa de gravações por data/hora;
. Atalho para visualização dos últimos 
  segundos;
. Modo “Rondas” - visualização de 
  sequências  de câmaras pré-programadas,
  incluindo presets de câmaras móveis;
. Exportação de vídeo;
. Gestão remota de portarias e VOIP.

. Listagem de utilizadores, com perfil 
  (editável) e última posição conhecida;
. Integrável com o módulo de Gestão de
   Visitas, atribuindo uma visita a um utilizador;
. Visualização do estado das portas por 
   localização física (mapa) ou lógica;
. Controlo remoto (abertura de portas/cancelas);
. Validação por CCTV;
. Relatórios pré-definidos.

SE
GU

RA
N

ÇA

CCTV
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O COSMO é um sistema multi-idioma compatível com uma vasta gama de equipamentos 
e marcas, tendo sido concebido para retirar o maior partido dos standards da indústria 
no que diz respeito à integração de equipamentos e instalações, permitindo uma 
evolução contínua e otimizada para cada instalação.

. Visualização dos valores instantâneos  
  e acumulados das diversas grandezas 
  energéticas, por localização física 
  ou lógica;
. Consultas detalhadas de histórico;
. Visualização imediata de informação 
  gráfica detalhada dos valores fora 
  do normal.

AUTOMAÇÃO

. Controlo de equipamentos de AVAC;

. Módulo customizado à medida do cliente;

. Visualização dos valores instantâneos e 
   históricos por localização física (mapa) 
   ou lógica;
. Controlo remoto para ajustes de 
   valores pretendidos;
. Programação horária de funcionamento;
. Correlação com outros sistemas para 
  otimização de gestão do funcionamento 
  dos equipamentos;
. Correlação inter-sistemas em situações 
   de emergência.

. Visualização do estado dos diversos 
equipamentos por localização física 
(mapa) ou lógica;

. Controlo remoto para ajuste de valores 
pretendidos;

. Programação horária de funcionamento;
- Possibilidade de integração com 
  sistemas já existentes no cliente;
. Correlação com outros sistemas para 

otimização da gestão do funcionamento 
dos equipamentos;

. Correlação inter-sistemas em situações
de emergência;

. Módulo customizado à medida do cliente.

EN
ER

GI
A

CONFORTOENERGIA

- 08 - 



. Visualização das visitas em curso;

. Inserção facilitada de visitas frequentes;

. Pré-autorização de visita;

. Validação eletrónica de visita;

. Contagem de pessoas através de 

. Consultas de histórico por diversos filtros.

ELEVADORES

  processamento de imagem;
. Dados estatísticos segmentados;
. Relatórios personalizados.

. Visualização da localização e estado;

GESTÃO DE VISITAS

. Controlo remoto.

ANALÍTICASO
PE

RA
ÇÕ

ES

.  Localização (interior e exterior) de cada
  vigilante em tempo real;
. Visualização das rondas em curso 
  (trajeto previsto e efetuado), com 
  marcadores temporais;
. Visualização de histórico de rondas;
. Visualização das ocorrências no local 
  indicado (foto e texto);
. Elaboração de relatórios com recurso à 
  informação recolhida ao longo das rondas;
. Planeamento das regras de rondas; 
. Atribuição aleatória de rondas;
. Deteção de queda;
. Chamada de emergência;
. Posição GPS.

. Comunicação de conteúdos dinâmicos, 
  tais como vídeo, imagens ou conteúdos web;
. Instruções de emergência despoletadas 
  por outros sistemas.

. Gestão da manutenção de todos os 

RONDAS

  equipamentos da empresa, fixos e móveis;
. Gestão de garantias;
. Alertas de necessidades de intervenção;
. Planeamento de intervenções;
. Registo de intervenções e custos.

. Integração com sistemas de análise 
  de vídeo para identificar veículos através
  da sua matrícula (LPR), permitindo:
        - Indicação de espaços livres de estacionamento;
       - Gestão de indicadores por secção;
       - Estatísticas de ocupação horária;
       - Identificação de estacionamento irregular.

Através de uma equipa própria, temos capacidade para uma fácil e rápida integração de qualquer equipamento 
e/ou soware na plataforma COSMO.
  . Desenvolvimento à medida;
  . API para integração rápida;
  . Utilização de standards da indústria para integração de equipamentos e aplicações;

GESTÃO DE ESTACIONAMENTO

INTEGRAMOS O SEU SISTEMA

  . Contacto privilegiado com as principais marcas e fabricantes.

MANUTENÇÃO

DIGITAL SIGNAGE
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. Personalização do sistema por módulos;

. Multi-marca;

. Multi-site.

. Investimento por módulo e dimensão;

. Redução de custos operacionais;

. Redução de efetivos;

. Formação rápida;

. Concentração de dados multi-site;

. Otimização do investimento em equipamentos;

. Eficiência energética.

. Acesso web e móvel;

. Facilidade de utilização;

. Otimização das tarefas;

. Minimização dos riscos;

. Velocidade de resposta;

. Suporte à decisão;

. Relatórios e auditoria.

MODULAR

SIMPLES

RETORNO

INTERNET OF THINGS
. Interoperabilidade com outros sistemas;

. Em permanente evolução.

PORQUÊ
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www.cosmonautasoftware.com
info@cosmonautasoftware.com


