
“Soluções práticas economizam tempo” 

Monitoramento online permanente de guardas e rondas
Com o VigiControl realize o controle de ronda dos seus vigilantes em tempo real.

Available for:

Relatório de posição em mapa

Controle de presença e ausência

Garante o compromisso com seu cliente 

Alertas online por incumprimento de um serviço ou ronda

Envio de alertas, imagens e noti�cações de texto ou áudio

Evite ações judiciais, consequências comerciais e desprestígio



Sistema para o controle de rondas
de vigilantes e pessoal de guarda.

Esta poderosa ferramenta faz o controle e a auditoria completa da ação do vigilante: relatório de posição validado por GPS, envio de alertas 
“homem vivo”, relatórios de incidências visualizadas durante o trajeto, envio de imagens capturadas com o próprio Smartphone enviado de 
forma online para sua central de monitoramento as 24 horas do dia os 365 dias por ano.
 
O VigiControl é um aplicativo multi-link que garante o envio de alertas, sendo o mais utilizado via TCP-IP, seja por Wi-Fi ou pela rede de dados 
(GPRS-LTE), bem como o envio por SMS quando a rede de dados não estive disponível. 

SOS: Permite o envio de um alerta de pânico que inclui 
dados da posição e a possibilidade de anexar uma 
imagem, vídeo ou nota de áudio. 

Atribuição: Permite atribuir um vigilante para ir a um 
ponto �xo ou móvel a partir do qual um alerta de 
emergência tenha sido recebido.  Uma vez no local, 
poderá marcar a chegada e enviar fotos, vídeos ou áudios 
para a central de monitoramento.

Homem vivo: É um controle de presença automático. 
Consiste em um botão que será ativado a cada certo 
tempo para ser pressionado e cancelar o envio de alarme. 
Caso não for acionado no tempo previsto, irá gerar um 
alerta na central de monitoramento.

Ronda: Permite que o vigilante envie um aviso de 
chegada ou saída cada vez que chegue ou deixe a seu 
posto de trabalho, assim como também quando passe por 
cada ponto de controle de�nido para a ronda. O evento irá 
acompanhado de data, hora e posição no mapa e pode ser 
executado de forma manual via GPS, Código QR, NFC ou 
Bluetooth.

O supervisor poderá estabelecer a ronda 
presencialmente através de seu aplicativo, o que 
permitirá um maior controle sobre o tempo que o 
vigilante levará para chegar a cada um dos pontos 
de checkpoints. Uma vez criada a ronda, ela é 
enviada para a central de monitoramento.

Geocercas como checkpoints: a partir da criação de 
cercas virtuais dentro do mapa, o sistema será 
capaz de detectar a presença do vigilante em cada 
checkpoint e reportar sua chegada ou partida 
automaticamente sem a necessidade de interação 
com o smartphone.

Através do Menu poderá enviar um texto 
ou áudio a título de relatório.  Também 
poderá anexar uma imagem, um código 
QR ou realizar uma chamada para central 
de monitoramento. 

Widget com acesso rápido para o envio 
de alertas SOS, NOVIDADES e para indicar 
chegada ou saída do vigilante em ponto 
da ronda. 

Envio de Alertas SOS/ Pânico com 
intervalo progressivo de tempo para 
cancelamento. 

Botões personalizáveis de acordo com as 
exigências de sua empresa: visando 
melhorar a comunicação geral entre seu 
quadro de funcionários (guardas, 
supervisores, central)

Registro fotográ�co: solicite uma foto do 
rosto do vigilante no momento de seu 
Login. Desta forma poderá veri�car se o 
vigilante está realmente em seu local de 
trabalho. Também é possível fazer um 
relatório das horas trabalhadas de acordo 
com o login e logout do vigilante.

Novidades: Permite o envio de informações importantes 
ou eventos visualizados durante a ronda a central de 
monitoramento, podendo complementar a informação 
com envio de imagem, áudio, notas de texto e incluso 
leituras de códigos QR o tags de NFC.

O aplicativo para celulares possui 5 botões principais:

Com o VigiControl realize o controle de ronda dos seus vigilantes em tempo real.

Se poderá personalizar o plano de fundo com o logotipo de 
sua marca, proporcionando uma imagem corporativa e 
tecnológica mais uniforme.

Funcionalidades destacadas

www.softguardpt.com


