
c a s e  s t u d y

contexto

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. a sua construção teve início em 1226 sob ordens  

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 os 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. esta 

Monitorização constante revelou-se Muito dispendiosa e Morosa.

os guardas tinham de patrulhar os espaços a pé, de modo a monitorizarem todos os locais, embora 

tivessem sistemas de videovigilância e painéis de deteção de intrusão. a identificação de situações 

relevantes e o estabeleciMento das respetivas prioridades eraM tarefas difíceis devido  

à elevada carga de trabalhos que lhes eram atribuídos.  

catedral de toledo
melhorar a operacionalidade e reduzir o número de falsos alarmes
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nome da organização

catedral de santa Maria de toledo 
e Museu de tapeçarias e têxteis

localização

toledo, espanHa

mercado

cultural e GovernaMental

integrator

itsa securidad

“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 o 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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comando central da catedral

Moaouiya cHeMlal
ceo itsa seguridad

solução

o agora permitiu que a catedral criasse uma sala de comandos centralizada, que inteGrou  

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 para identificar 

situações relevantes e estabelecer as respetivas prioridades, enquanto mantém um nível consistente 

de segurança nos dois locais.

o desempenho da equipa de segurança melhorou significativamente, não só ao centralizar as 

operações, mas também através da norMalização dos procediMentos: agora, o operador da sala de 

controlos segue instruções predefinidas passo a passo, que o aJudam a gerir todos os alarmes de 

acordo com diretrizes previamente estabelecidas. a quantidade de tempo e dinheiro despendidos na 

gestão 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, monitorizando o desempenho geral das operações 

de segurança. as ferramentas de business intelligence também aJudaram a equipa 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 equipa 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 intercomunicação, controlo 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 da 

monitorização e da assistência remotas, o que otimiza os custos relativos à sala de controlos.

procediMentos 
& worKflow
o operador é guiado 
passo-a-passo, 
minimizando riscos  
e decisões erradas

business
intelliGence
o agora monitoriza 
todo o negócio  
e operações

acesso reMoto  
aos sisteMas  
de seGurança 
otimização  
das operações  
de segurança e 
redução de custos

iot 
ready
integra diferentes 
sistemas de várias 
marcas



w w w . a G o r a s y s t e M s . c o M

004 Active AlarmsH
istory

O
ther

C
ontacts

LiveLobby
Camera #4

004 Active Alarms

07:23  

009
Remote Concierge
Southbank

07:27

H
istory

C
ontacts

V
ideo S
earch

O
ther

D
evices

ClearPostpone

GROUND FLOOR 
Camera #23

004 

007

009

SYS07:28

Is there any intruder?

JS07:28

YesNo Yes

Call the Police

Police
(+44) 20 3318 2088

Panic Button Contact 
Request

Guard Tour 
Request

Escort
Request

004 Active Alarms

Minor alert
SURREY QUAYS

07:23  

Electrical failure
Westfield Shopping Center

07:26  

Remote Concierge
SOUTHBANK

Intrusion
Modern Gallery

07:28  

Alarms in Progress

John Smith

008

007

009

The H Hotel

St Paul’s

010

Search by Site

008

010

The H hotel

H
is

to
ry

O
th

er
M

ap
D

ev
ic

es
C

on
ta

ct
s

M
ap

search by DeviceFloor 00

LiveLobby
Camera #4

004 Active Alarms

007
Minor alert
Surrey Quays

07:23  

008
Electrical failure
Westfield Shopping Center

07:26  

009
Remote Concierge
Southbank

07:27

010
Intrusion
Modern Gallery

07:28  

Alarms in Progress

John Smith

010 | Intrusion DATE: Today  7:28SITE: Modern Gallery

H
is

to
ry

C
on

ta
ct

s
V

id
eo

 S
ea

rc
h

O
th

er
M

ap
D

ev
ic

es

ClearPostpone

Operator Guidance

GROUND FLOOR 
Camera #23

004 

010

008

007

009

John Smith

SYS07:28

Is there any intruder?

JS07:28

YesNo Yes

Call the Police

Police
(+44) 20 3318 2088

Pre-Alarm
Camera 23

3152K Download

Panic Button Contact 
Request

Guard Tour 
Request

Escort
Request

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 Monitorização e 
outras.  o aGora sMs Monitoriza e 
avalia o deseMpenHo do seu centro 
de operações coM uM conjunto 
de ferraMentas de business 
intelliGence.

vantaGens

plataforMa unificada para Gestão 
de todos os sisteMas e equipaMentos
o agora foi personalizado de modo a integrar 

o sistema de videovigilância e o sistema de 

deteção de intrusão, reunindo informações 

de todos esses sistemas e correlacionando 

os dados, os eventos e os alarmes, de modo a 

identificar situações relevantes e estabelecer 

as respetivas prioridades. 

agora, os operadores podem ter acesso a uma 

visualização geográfica das duas áreas, com 

os alarmes indicados no mapa. podem entrar 

nos locais, navegar pelas plantas, abrir 

alarmes, abrir câmaras, confirmar alarmes, 

ativar novamente os alarmes dos painéis, entre 

outras ações. 

fluxo de trabalHo inteliGente para 
orientação dos operadores
o agora permitiu que a administração da 

catedral implementasse procedimentos 

operacionais normalizados, de modo a 

certificar-se de que cada situação é gerida 

de acordo com diretrizes previamente 

estabelecidas. 

os procedimentos foram personalizados num 

fluXo de trabalho configurável e dinâmico 

e orientam o operador com instruções passo 

a passo. estes procedimentos aJudam os 

operadores a tomar as medidas necessárias e a 

prevenir a tomada de decisões erradas.

teMpo de resposta MelHorado coM a 
vídeo-verificação de alarMes 
o fluXo de trabalho da vídeo-verificação de 

alarmes do agora apresenta um conJunto de 

instruções e ações previamente configuradas, 

de modo a aJudar os operadores a distinguir 

um falso alarme de um alarme real. em caso 

de falso alarme, é muito importante detetar, 

o mais rapidamente possível, que é falso para 

evitar o envio de recursos humanos ou tomar 

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 da 
Monitorização reMota por vídeo
os dois locais separados dificultam bastante 

a monitorização 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 

monitorizar e acompanhar a equipa  

e os visitantes e contactar as autoridades,  

se necessário. o sistema de gestão de segurança 

agora permite uma resposta imediata  

e completa. 

ronda reMota de videoviGilÂncia 
as rondas remotas de vigilância do agora 

permitem que o operador monitorize 

remotamente a catedral e o museu a partir  

do centro de comandos. as rondas de vigilância 

podem ser configuradas para verificar se 

todas as áreas estão ativadas e garantir 

a segurança da equipa e dos bens. também 

permitem a supressão do elevado número 

previamente necessário de guardas locais 

a patrulhar as áreas a pé, permitindo uma 

melhor gestão dos recursos humanos e a 

alocação dos mesmos noutros postos onde 

podem ser mais eficientes.

equipaMentos existentes 
MelHorados e MiGração Gradual
o agora é uma plataforma unificada que 

permitiu à itsa seguridad modernizar os 

equipamentos eXistentes e adaptá-los à 

legislação atual. foram instaladas na 

catedral várias câmaras analógicas de 

diferentes gerações. parte dos equipamentos 

tinha mais de 10 anos, embora ainda 

funcionasse devidamente. o agora permitiu a 

migração progressiva para equipamentos com 

tecnologia mais atualizada. as câmaras de 

vídeo analógicas da catedral são utilizadas  

em conJunto com as novas câmaras ip do museu. 

business intelliGence
o agora recolhe, analisa, transforma  

e reporta dados para business intelligence.  

o software regista todos os alarmes, eventos 

e ações do operador relevantes numa base 

de dados. a administração da catedral pode 

monitorizar o tempo da primeira resposta, 

o tempo da gestão do alarme, o número de 

alarmes por local e por tipo, o número de 

falsos alarmes, os picos de alarmes, etc.  

agora, a catedral pode supervisionar todas  

as operações, melhorando a segurança de 

todos os visitantes e de todos os seus bens.
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