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A PLATAFORMA WEB
PARA GESTÃO DE TODAS
AS OPERAÇÕES DE
SEGURANÇA
INSTALAÇÃO
INSTANTÂNEA
E COMPATÍVEL
COM TODOS
OS SUPORTES
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O STCpro é uma plataforma Web para gestão de operações de
segurança, acessível a partir de qualquer computador (PC), tablet ou
smartphone. Ideal para gestão de equipas, pois facilita a realização e
acompanhamento de todas as tarefas planeadas e executadas.

ENTRE OUTRAS, A PLATAFORMA PERMITE
AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES:

REGISTO DE ENTRADAS E SAÍDAS

• Rastreamento e registro de visitantes numa plataforma on-line.
• Eliminação de registos em papel.
• Acesso em tempo real às listas de visitantes.

OPERAÇÕES DE SEGURANÇA

• Processos internos automáticos via web e/ou tecnologia móvel.
• Funções para gerir operação em tempo real,
• Vigilância de pessoal, operações e conformidade
numa só plataforma.

INFORMAÇÕES DE INCIDENTES E EVENTOS
• Criação de formulários personalizados, por tipo e local.
• Notiﬁcação automatica ao criar, modiﬁcar ou concluir relatórios.

PROGRAMAÇÃO E REGISTOS DE
ATIVIDADES

• Informações em formato digital.
• Programação das atividades dos vigilantes em tempo real.
• Permite obter dados estatísticos de operação.

GESTÃO DE INSTRUÇÕES

• Permite que as instruções sejam enviadas e consultadas
em tempo real.
• Personalização de pedidos e permissões por local ou
organização.
• Informações em formato digital.

CONTROLO DE TAREFAS

• Informações sobre duração de tarefas para controlo
de produtividade do trabalho.
• Notiﬁcações em tempo real.

RONDAS DE VIGILÂNCIA E INTERVENÇÕES
• Permite que as instruções sejam enviadas e consultadas
em tempo real.
• Personalização de pedidos e permissões por local ou
organização.
• Informações em formato digital.

OPTIMIZE AS SUAS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA
E ACELERE A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
COM ESTA PODEROSA APLICAÇÃO
A solução STCpro adapta-se aos mais modernos e
exigentes requisitos de segurança, permitindo gerir a sua
equipa em tempo real, gerar relatórios automáticos,
estatísticas de operação e muito mais.
Os responsáveis de segurança podem gerir facilmente
vários sites remotamente.

Para mais informações, por favor contacte
comercial@strongcharon.pt

