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Catedral de Toledo
melhorar a operacionalidade e reduzir o número de falsos alarmes

NomE dA organizaÇão

Catedral de Santa MarIa de Toledo
E MuseU de TapEÇaRIAS E TÊXTEIS
LOCALIZAÇÃO

Toledo, ESPANHA
mERCADO

Contexto

cultural E gOVERNAMENTAl

A Catedral de Santa Maria de Toledo é uma catedral católica romana e é uma das três catedrais
da fase alta do gótico do século XIII em Espanha. sua construção teve início em 1226 sob ordens

integrator

ITSA SECURIDAD

do rei Fernando III e as últimas contribuições do gótico foram feitas no século XV quando, em 1493,
as abóbadas da nave central foram terminadas durante a monarquia católica.
A fantástica incorporação de luz e as realizações estruturais das abóbadas ambulatórias são
alguns dos aspetos mais marcantes e a principal atração para seus 3 000 visitantes diários.
A Custódia de Toledo do século XVI, as inúmeras obras de arte, incluindo várias pinturas de El Greco,
e o arquivo de obras-primas com mais de 600 anos tornam a catedral uma referência cultural
espanhola e da herança cultural mundial.
A catedral tem, ainda, outro edifício nas redondezas: o antigo Colegio de Infantes. Este edifício
do século XVI foi transformado no Museu de Tapeçaria e Têxteis em 2014 e, atualmente, tem em
exposição uma coleção importante de antigos têxteis, roupas e faixas da catedral.

Desafios
A catedral é uma atração turística de paragem obrigatória em Toledo que recebe, diariamente,
mais de 3 000 visitantes, em média. O número de guardas necessários para patrulhar as áreas a pé
aumentou com a abertura do Museu em 2014 e as operações de segurança tiveram de ser repensadas.
Ambos os locais contêm obras de arte de valor incalculável e, como tal, nenhum alarme podia
ser ignorado, independentemente de um elevado número corresponder a falsos alarmes. Este
monitoramento constante revelou-se muito dispendioso E demorado.
Os guardas tinham de fazer o patrulhamento a pé, de modo a monitorAr todos os locais, embora
tivessem sistemas de videovigilância e painéis de deteção de intruso. A identificação de situações
relevantes e o estabelecimento das respetivas prioridades eram tarefas difíceis devido
à elevada carga de trabalhos que lhes era atribuídA.

“PROCURÁMOS UMA SOLUÇÃO
TÉCNICA E TECNOLÓGICA
PARA PROTEGERMOS
OS BENS CULTURAIS E A
SEGURANÇA DAS PESSOAS,
MINIMIZANDO OS RISCOS. NO
ENTANTO, PRETENDÍAMOS
IR MAIS ALÉM, FORNECENDO
INTELIGÊNCIA AOS
SISTEMAS COM PROCESSOS
E PROCEDIMENTOS. ASSIM,
OTIMIZÁMOS A SEGURANÇA
E AJUDÁMOS NOSSO CLIENTE
A APROVEITAR AO MÁXIMO
O SEU INVESTIMENTO,
FORNECENDO O SISTEMA COM
FERRAMENTAS DE AUDITORIA
E BUSINESS INTELLIGENCE”.
moaouiya chemlal,
ceo DA ITSA seguridad
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IOT
READY
integra diferentes
sistemas de várias
marcas

acesso remoto
aos sistemas
de segurança
otimização
das operações
de segurança e
redução de custos
Moaouiya Chemlal
CEO ITSA SEGURIDAD

Solução
O AGORA permitiu que a catedral criasse uma sala de comando centralizada, que integrou

procedimentos
& WORKFLOW
o oPerador é guiado
passo-a-passo,
minimizando riscos
e decisões erradas

a infraestrutura de segurança física já existente: os sistemas de circuito fechado de televisão
e de deteção de intrusão de ambos os locais. As informações sobre todos os subsistemas são
recolhidas pelo AGORA SMS, que relaciona os dados, os eventos e os alarmes identificando situações
relevantes e estabelecendo as respetivas prioridades, enquanto mantém um nível consistente
de segurança nos dois locais.
O desempenho da equipe de segurança melhorou significativamente, não só ao centralizar
as operações, mas também através da normalização dos procedimentos: agora, o operador da sala
de controle segue instruções predefinidas passo a passo, que o ajudam a gerenciar todos os alarmes
de acordo com diretrizes previamente estabelecidas. A quantidade de tempo e dinheiro despendidos
no gerenciamento de falsos alarmes foi reduzida através da implementação da vídeo-verificação
remota, em que o operador pode analisar facilmente e de forma remota se um alarme é real ou não
e, assim, prevenir o envio de uma patrulha de guardas ou a chamada das autoridades.
Atualmente, a administração da catedral pode receber relatórios automáticos sobre todos os
eventos e realizar auditorias a todas as ações, monitorando o desempenho geral das operações
de segurança. As ferramentas de Business Intelligence também ajudaram a equipe de segurança
ao identificar incidentes de ocorrência frequente, permitindo que a administração adicionasse
recursos para reduzir o número de incidentes.
A longo prazo, a catedral terá uma funcionalidade aumentada e maiores poupanças de custos.

Os recursos humanos poderão realizar outras tarefas para melhorar o serviço ao cliente da catedral.
A equipE poderá ajudar a solucionar filas de espera, a obter assistência médica, a responder a solicitações
de informação, a supervisionar as visitas guiadas, entre outras atividades relacionadas com os visitantes.

A arquitetura aberta da plataforma AGORA permitirá a integração de novos equipamentos
e sistemas (sistemas de intercom, controle de acessos, dispositivos com sistema GPS, análise
de vídeo, reconhecimento facial, etc.), o que se traduz num valor adicional para as operações.
Além disso, podem ser rapidamente adicionados ao sistema outras instalações e outros museus,
conforme necessário. As operações e os serviços de segurança podem ser alargados através dE
monitorAMENTO e da assistência remotA, o que otimiza os custos relativos à sala de controlE.

COMANDO CENTRAL DA CATEDRAL
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business
intelligence
o AGORA monitorA
todo o negócio
e operações

Vantagens
PLATAFORMA UNIFICADA PARA
GERENCIAMENTO DE TODOS OS SISTEMAS
E EQUIPAMENTOS

RONDA REMOTA DE VIDEOVIGILÂNCIA

O AGORA foi personalizado de modo a integrar

remoto da catedral e do museu a partir do

o sistema de videovigilância e o sistema de

centro de comando. As rondas de vigilância

deteção de intrusão, reunindo informações

podem ser configuradas para verificar se

de todos esses sistemas e correlacionando

todas as áreas estão ativadas e garantir

os dados, os eventos e os alarmes, de

a segurança da equipe e dos bens. Também

modo a identificar situações relevantes

permitem a supressão do elevado número

e estabelecer as respetivas prioridades.

previamente necessário de guardas locais para

Agora, os operadores podem ter acesso a uma

patrulhamento a pé, permitindo uma melhor

visualização geográfica das duas áreas, com

gerenciamento dos recursos humanos e a

os alarmes indicados no mapa. Podem entrar

alocação dos mesmos em outros postos onde

nos locais, navegar pelas plantas, abrir

podem ser mais eficientes.

As rondas remotas de vigilância do AGORA
permitem que o operador faça monitoramento

alarmes, abrir câmeras, confirmar alarmes,
ativar novamente os alarmes dos painéis, entre

EQUIPAMENTOS EXISTENTES
MELHORADOS E MIGRAÇÃO GRADUAL

outras ações.

O AGORA é uma plataforma unificada que

FLUXO DE TRABALHO INTELIGENTE PARA
ORIENTAÇÃO DOS OPERADORES

permitiu à ITSA Seguridad modernizar os

O AGORA permitiu que a administração da

legislação atual. Foram instaladas na

catedral implementasse procedimentos

catedral várias câmeras analógicas de

operacionais normalizados, de modo a

diferentes gerações. Parte dos equipamentos

certificar-se de que cada situação é gerenciada

tinha mais de 10 anos, embora ainda

de acordo com diretrizes previamente

funcionasse devidamente. O AGORA permitiu a

estabelecidas. Os procedimentos foram

migração progressiva para equipamentos com

personalizados num fluxo de trabalho

tecnologia mais atualizada. As câmeras de

configurável e dinâmico e orientam o

vídeo analógicas da catedral são utilizadas

operador com instruções passo a passo. Estes

em conjunto com as novas câmeras IP do museu.

equipamentos existentes e adaptá-los à

sobre o agora sms
O AGORA SECURITY MANAGEMENT
SOFTWARE DISPONIBILIZA
INFORMAÇÕES AOS SEUS SISTEMAS,
MELHORANDO A OPERACIONALIDADE
E REDUZINDO OS RISCOS DOS
SEUS ATIVOS. É UMA PLATAFORMA
UNIFORMIZADA E ABERTA QUE INTEGRA
DIVERSOS SISTEMAS (VIDEOVIGILÂNCIA,
SISTEMAS DE ALARME, ALARMES
DE INCÊNDIO, SISTEMAS DE GPS,
SISTEMAS DE INTERCOMUNICAÇÃO,
DISPOSITIVOS LONE WORKER,
ENTRE OUTROS), ADICIONANDO
PROCEDIMENTOS INTERATIVOS PARA
O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E
SEGURANÇA. O SOFTWARE É USADO
EM TODO O MUNDO EM ORGANIZAÇÕES
COM UM OU VÁRIOS LOCAIS, COM
OPERAÇÕES CENTRALIZADAS NUM
CENTRO DE OPERAÇÕES, COMO BANCOS,
INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS, RETALHO,
CENTRAIS DE MONITORAMENTO E
OUTRAS. O AGORA SMS MONITORIZA E
AVALIA O DESEMPENHO DO SEU CENTRO
DE OPERAÇÕES COM UM CONJUNTO
DE FERRAMENTAS DE BUSINESS
INTELLIGENCE.

procedimentos ajudam os operadores a tomar
as medidas necessárias e a prevenir a tomada
de decisões erradas.

BUSINESS INTELLIGENCE
O AGORA recolhe, analisa, transforma

John Smith
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e reporta dados para Business Intelligence.
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de dados. A administração da catedral pode
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alarmes do AGORA apresenta um conjunto de

monitorar o tempo da primeira resposta,

Southbank
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Agora, a catedral pode supervisionar todas

o mais rapidamente possível, que é falso para

as operações, melhorando a segurança de

evitar o envio de recursos humanos ou tomar

todos os visitantes e de todos os seus bens.
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outras medidas desnecessárias e dispendiosas.
Em caso de alarme real, é ainda mais
importante assegurar uma resposta imediata
e completa por parte dos operadores.

SEGURANÇA AUMENTADA ATRAVÉS DE
MONITORAMENTO REMOTO POR VÍDEO
Os dois locais separados dificultam bastante
o monitoramento da segurança sem um
sistema eficaz de videovigilância. O AGORA foi
personalizado para integrar o sistema de
videovigilância já instalado na catedral e no
museu. Em caso de incidente, os operadores
acedem ao sistema de videovigilância
e seguem os procedimentos estabelecidos para
e os visitantes e contactar as autoridades,
se necessário. O sistema de gerenciamento
de segurança AGORA permite uma resposta
imediata e completa.
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monitorar e acompanhar a equipe

