
c a s e  s t u d y

securitas Portugal, coss. 
novos serviços remotos customizados e adaptados à necessidade de cada cliente

soBre a securitas Portugal

a securitas Portugal, subsidiária do Grupo securitas ab, desde sempre líder de mercado, foi pioneira 

no sector da seGurança privada em portuGal. deu início à sua atividade em lisboa, em 1966, na área 

de neGócios da viGilância Humana. está presente em portuGal continental, bem como nas reGiões 

autónomas dos açores e madeira, através de nove filiais. 

a securitas portuGal serve uma amPla gama de clientes de diferentes segmentos procurando sempre 

a melHor solução de seGurança para cada cliente. os serviços de proteção, desenvolvidos em conjunto 

com os clientes, são projetados para incorPorar um alto grau de conteúdo tecnológico. enquanto 

a viGilância Humana ainda representa a pedra anGular da securitas, a tecnoloGia faz parte  

da tendência do mercado e permite incrementar a qualidade das soluções e diversificar a oferta 

de serviços, com soluções específicas que satisfazem necessidades distintas.

desafio

em 2012, a securitas se deparou com a necessidade de reduzir custos oPeracionais  

num de seus clientes,a quem proporcionava serviços de viGilância em suas várias localizações.

a viGilância das instalações era asseGurada pelo sistema de cctv e por rondas locais, com dois  

ou mais viGilantes em cada localização, durante 24 Horas por dia, sete dias por semana.

o cliente estava satisfeito com o nível do serviço Prestado e não queria eliminar as operações  

que estavam já implementadas e Garantiam a seGurança de seus ativos, mas tinHa a necessidade  

de reduzir substancialmente os custos elevados da operação Global de seGurança. 

soluçÃo

a securitas, com o objetivo de encontrar a solução de seGurança certa, confiável e acessível  

para o seu cliente, mantendo um nível elevado de serviço, encontrou a resposta que procurava  

nos serviços remotos, Prestados a Partir do coss – centro oPeracional de soluções de segurança.

cada edifício do cliente foi alvo de um projecto de seGurança específico, que consistiu na instalação 

de novos equipamentos e reGularização dos sistemas existentes. este investimento inicial em tecnoloGia 

foi necessário para viabilizar o processo de miGração dos serviços locais para serviços remotos, 

mas foi totalmente amortizado a médio prazo, pela redução substancial dos custos totais da operação 

de seGurança.
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“atendendo às  
necessidades de cada 
cliente e às tendências 
do mercado portuGuês,  
o aGora foi a ferramenta 
ideal para ajudar  
a securitas portuGal  
a personalizar e adaptar 
novos serviços remotos 
de forma simples e rápida.”

joão costa,
Gestor do coss da securitas portuGal
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acesso remoto  
a sistemas  
de segurança 
otimização das operações  
de seGurança  
e redução de custos

para Garantir o bom funcionamento do serviço remoto, a solução de rede foi estudada de forma 

pormenorizada. foi conseGuido assim que todos os equiPamentos estivessem ligados à Plataforma 

de serviços remotos do coss - o aGora cms. o Gerenciamento do sistema de cctv, dos sistemas  

de detecção de intrusão e os intercomunicadores ip podia passar a ser feita de forma remota 

através do interface agora.

a implementação de procedimentos, o tratamento remoto de alarmes e os novos serviços  

disponibilizados pela solução aGora Permitiram a total suBstituiçÃo dos vigilantes nos diversos 

locais, a manutenção dos níveis de seGurança existentes e a reduçÃo significativa dos custos fixos  

da operação Global.

novos serviços remotos

o coss – centro oPeracional de soluções de segurança – passou a prestar novos serviços remotos 

personalizados a cada cliente. a implementação destes serviços foi imprescindível para permitir 

passar a apresentar alternativas a viGilantes locais em determinados Horários, diminuindo custos 

para o cliente sem baixar o nível de serviço prestado.

alGuns dos serviços criados foram:

• vídeo verificaçÃo de alarmes: permite a um operador distinGuir um falso alarme (positivo falso) 

de um alarme real (positivo real). caso seja um falso alarme, é muito importante detetar,  

o mais rapidamente possível, que é falso para evitar o envio de recursos Humanos para o local  

e/ou tomar outras medidas desnecessárias e dispendiosas. caso seja um alarme real, é ainda mais 

importante asseGurar uma resposta imediata e completa por parte do operador.

• aBertura e fecho remoto de instalações: permite fazer uma ronda de vídeo por todas as câmeras 

da instalação, de forma a acompanHar a abertura ou o fecHo de uma instalação. o operador pode assim 

monitorar remotamente a área e armar ou desarmar o painel de intrusão do local. caso permaneçam 

trabalHadores nas instalações fora do Horário estabelecido, o operador seGue as instruções  

de telefonar para o local e verificar o motivo da permanência. todas as ocorrências, nomeadamente 

as exceções, ficam reGistadas no sistema e são passíveis de auditoria à posteriori.

• gerenciamento remoto de Portarias num determinado horário: durante um determinado 

Horário, o serviço de portaria é efectuado localmente pela recepcionista da empresa. no restante 

Horário, quando um visitante pretende entrar nas instalações, o coss recebe a cHamada de portaria, 

interaGe com a pessoa, reGistra a entrada com os seus dados, confirma a autorização da entrada 

com a lista de pessoas previamente autorizadas ou com um responsável da orGanização e por fim faz 

a abertura remota das instalações.

• ronda de vídeo remota: permite substituir ou complementar rondas de viGilância realizadas  

por viGilantes no local. as rondas podem ser definidas para uma Hora específica ou aleatoriamente. 

o operador é Guiado por uma série de pontos de controle previamente confiGurados, com informações 

relevantes (vídeo, áudio , estado da porta, estado de outro dispositivo, etc.) e um conjunto de instruções 

para seGuir e/ou questões a responder. o aGora asseGura que o serviço é prestado e todas as informações 

em cada ponto de controle são atendidas. 

no futuro, a securitas portuGal poderá continuar a acrescentar novos clientes de serviços 

remotos ao seu sistema sem esforço, bem como implementar novos serviços e novos equipamentos,  

sem necessidade de redimensionar o seu centro de operações ou de dar formação aos seus colaboradores.  

o crescimento do neGócio e a inteGração de novas tecnoloGias não serão um problema,  

pois a arquitetura aberta e escalável da plataforma aGora continuará a permitir acompanHar  

a evolução desta orGanização.

Procedimentos 
customizados
o operador seGue  
as instruções  
passo-a-passo, definidas 
pelo cliente

Business 
intelligence
aGora monitora  
a operação da central 
e o neGócio

iot
ready
inteGra diferentes 
sistemas de várias 
marcas

JoÃo costa
Gestor do coss da securitas portuGal
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Gestor do coss da securitas portuGal

agora cms

o agora cms - central monitoring 
station - é uma Plataforma unificada 
de monitoramento Para um centro 
de receçÃo de alarmes, que integra 
diversos sistemas (videovigilÂncia, 
sistemas de alarme, sistemas de 
incÊndio, sistemas de gPrs, sistemas 
de intercomunicaçÃo, disPositivos 
lone worKer, entre outros)  
de diferentes marcas, adicionando 
Procedimentos interactivos
adaPtados a cada cliente. Permite 
oferecer novos serviços remotos 
customizados aos clientes,  
tais como rondas remotas,gestÃo  
de acessos, ProtecçÃo de loneworKer, 
Portarias remotas… tamBém otimiza 
as oPerações e aumenta  
a Produtividade ao reduzir  
os custos através da reduçÃo  
de falsos alarmes, Bem como melhorar 
os temPos de tratamento  
e de resPosta a alarmes.

as vantagens

Procedimentos interativos 
customizados
o aGora permitiu a implementação  

de procedimentos operacionais normalizados, 

que foram desenHados à medida do cliente, 

seGuindo as recomendações da securitas. 

estes procedimentos são parte inteGrante do 

workflow dinâmico do aGora, que Guia  

o operador do coss, passo a passo, na resolução 

de todos os alarmes, Garantindo  

que são cumpridas as medidas de seGurança 

estipuladas. estas instruções permitiram 

uniformizar o tratamento de eventos e minimizar 

a ocorrência de erros e más decisões, 

aumentando a seGurança de pessoas e bens.

comProvativo de PrestaçÃo  
de serviço
o software aGora permite que as orGanizações 

comprovem o serviço para todos os clientes 

através do módulo de relatórios e auditoria. 

o aGora reGista todas as ações relevantes 

do operador na base de dados, juntamente 

com todos os vídeos e áudio acedidos. o aGora 

permite enviar relatórios com todos os passos 

relevantes do serviço prestado. os relatórios 

são confiGurados de forma automática  

e com a frequência que o cliente precisa.

garantir e melhorar temPos  
de resPosta
o aGora melHora drasticamente o tempo  

da primeira resposta: são apresentados todos 

os alarmes a decorrer aos técnicos, ordenados 

por prioridade descendente e relacionados 

por local. quando um operador começa  

a processar um alarme, é Guiado passo a passo 

de forma rápida e fácil, pela sua resolução. 

desta forma, os tempos da primeira resposta  

e de processamento de alarmes são melHorados 

e o erro Humano é reduzido siGnificativamente, 

poupando dinHeiro e diminuindo os riscos. 

a ferramenta de business intelliGence permite 

monitorar os tempos de primeira resposta  

para que o diretor de seGurança possa Garantir 

que os contratos estão a ser respeitados.

unificaçÃo de sistemas  
e oPtimizaçÃo do coss
o software aGora cms permitiu o Gerenciamento 

dos diferentes sistemas e equipamentos  

num único workflow, recolHendo, analisando  

e correlacionando a informação das diferentes 

fontes, Garantindo que o operador não precisa 

se preocupar com os sistemas subjacentes.  

esta unificação simplifica a operação e permite 

ao operador se concentrar apenas  

no tratamento do evento que é apresentado. 

melhorar equiPamentos existentes 
e Proceder à migraçÃo gradual
o aGora é uma plataforma aberta  

e uniformizadora que permite uma modernização 

proGressiva dos equipamentos. alGuns  

dos equipamentos existentes têm por vezes 

mais de 10 anos e os clientes não querem 

a sua substituição imediata. à medida que 

os equipamentos vão avariando, vão sendo 

substituídos por equipamentos mais atuais 

tecnoloGicamente, de melHor performance  

e que cumprem a leGislação em viGor.

Business intelligence  
a plataforma aGora permite analisar  

a performance do coss, através de ferramentas 

de business intelliGence. um utilizador 

credenciado pode monitorar os tempos  

de resposta a alarmes, alarmes por localização 

e por tipo, por operador, etc., de forma a tomar 

as melHores decisões de Gerenciamento  

de suas operações.
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