
Soluções para 
Universidades e Escolas

AUMENTE A SEGURANÇA 
DE COLABORADORES E 
ESTUDANTES

As aplicações ZONITH se integram  
à infra-estruturas já existentes em 
escolas e universidades ou podem 
ser aplicadas e combinadas com 
infra-estruturas adicionais a fim 
de satisfazer as necessidades de 
segurança no setor de educação.



SOLUÇÕES PARA ESCOLAS E UNIVERSIDADES

• Alarme de Incêndio 
 O Sistema de Controle de Alarme (ACS) da ZONITH é capaz de monitorar qualquer alarme de   
 segurança pessoal ou contra incêndio. Segundos após um alarme ser acionado, a pessoa   
 certa ou um grupo de pessoas são notificados para garantir que o alarme seja tratado    
 pelo responsável direto. Caso o alarme permaneça sem resposta, o ACS encaminhará    
 automaticamente o alerta para o próximo funcionário na hierarquia. 
 

• Alerta de pânico para trabalhadores e estudantes 
 Sejam em botões de pânico fixos ou via dispositivos móveis / portáteis, colaboradores e alunos  
 podem acionar alarmes no momento em que uma situação de emergência ocorre. O ZONITH   
 ACS enviará instantaneamente os alertas relevantes para a(s) pessoa(s) apropriada(s),    
 otimizando os tempos de resposta.
 

• Pop up client e notificações em massa 
 Com o Windows Pop-Up Client da ZONITH, qualquer pessoa com computador pode ser   
 imediatamente alertada no momento em que um alarme é acionado durante uma situação de  
 emergência. Esta forma de notificação de massa pode ajudar a aumentar a eficácia global de   
 qualquer sistema de alarme, tornando todos conscientes do perigo em um instante. 

• Localização Indoor 
 Com o sistema de localização em tempo real da ZONITH (RTLS) e beacons bluetooth de   
 localização instalados em prédios, é possível localizar qualquer rádio profissional com    
 bluetooth ativo, telefones sem fio DECT ou crachás bluetooth da ZONITH. Se um    
 alarme for ativado, as equipes responsáveis receberão informações instantâneas sobre o   
 evento e o local exato onde ele ocorreu. 

Respostas rápidas em situações de emergência são primordiais, particularmente 
quando a segurança de colaboradores e estudantes estão em perigo.

As soluções Zonith são preparadas para fornecer alertas para as pessoas mais 
relevantes em caso de qualquer tipo de emergência.
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