Alerta de rádio
Integração do poderoso software de gerenciamento
de vídeo com comunicações de rádio bidirecionais
confiáveis
Avigilon Radio Alert aproveita nosso software de gerenciamento de vídeo
- que é fácil de usar e utiliza inteligência artiﬁcial avançada e vídeo analítica - e o
integra aos rádios bidirecionais que oferecem uma qualidade de voz excepcional
para manter sua força de trabalho conectada.

Pessoa em
atitude

15h12

Esta solução permite aos usuários receber e reconhecer os alarmes de
Avigilon Control Center (ACC) em seu sistema de rádios MOTOTRBO.
Os alertas de atividade que ocorrem em um determinado local são enviados
diretamente para seus rádios através de mensagens de texto e/ou alertas
de texto para voz. Isto permite que o pessoal de segurança seja notiﬁcado
através de seus rádios MOTOTRBO para que quando ocorrerem eventos
analíticos ou de controle de acesso, eles possam investigar rapidamente sem
a necessidade de monitorar a atividade na tela de um computador.

Recursos
NOTIFICAÇÕES PROATIVAS
Envie alertas diretamente a seus rádios MOTOTRBO através de
mensagens de texto e/ou alertas de texto para voz.

ALERTAS CONTEXTUAIS
Receba qualquer alarme ACC™ como um alerta nos rádios MOTOTRBO,
incluindo alertas relacionados com vídeo analítica, controle de acesso,
reconhecimento de placas de veículos e eventos externos de software.

CONFIRMAÇÃO BIDIRECIONAL
Conﬁrme um alarme diretamente do rádio.

Benefícios
• Ofereça uma melhor proteção ao pessoal, professores e estudantes com
notiﬁcações em tempo real de possíveis ameaças à segurança.
• Maximize seus investimentos com uma solução integrada que alavanca os pontos
fortes do software de gerenciamento de vídeo: analítica, integração de controle
de acesso e comunicações de rádio bidirecionais conﬁáveis.
• Utilize os recursos de forma eﬁciente para que o pessoal de segurança possa
patrulhar ativamente e, ao mesmo tempo, conﬁar na inteligência artiﬁcial para
monitorar e informá-los por rádio sobre questões de segurança que requerem
investigação adicional ou resposta imediata.
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