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

Organização

Securitas - Serviços e Tecnologia
de Segurança, S.A
Localização

PORTUGAL

SOBRE A SECURITAS PORTUGAL

MERCADO

SEGURANÇA PRIVADA

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

“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.”

de reduzir substancialmente os custos elevados da operação global de segurança.

João costa,

SOLUÇÃO

gestor do coss da securitas portugal

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.

w w w . AGORA s y s t e m s . c o m

ACESSo remoto
a sistemas
de segurança
OTIMIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES
DE SEGURANÇA
E REDUÇÃO DE CUSTOS

procedimentos
customizados
O OPERADOR segue
as instruções
PASSO-A-PASSO, definidas
pelo cliente

João Costa
gestor do coss da securitas portugal

IOT
READY
INTEGRA diferentes
sistemas de várias
marcas

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.
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business
intelligence
AGORA MONITORa
a operação da central
e o negócio

as vantagens
PROCEDIMENTOS interativos
CUSTOMIZADOS

A ferramenta de Business Intelligence permite

O AGORA permitiu a implementação

monitorar os tempos de primeira resposta

poupando dinheiro e diminuindo os riscos.

de Procedimentos Operacionais Normalizados,

para que o Diretor de Segurança possa garantir

que foram desenhados à medida do cliente,

que os contratos estão a ser respeitados.

seguindo as recomendações da Securitas.
workflow dinâmico do AGORA, que guia

UNIFICAÇÃO DE SISTEMAS
E OPTIMIZAÇÃO DO COSS

o operador do COSS, passo a passo, na resolução

O software AGORA CMS permitiu o gerenciamento

de todos os alarmes, garantindo

dos diferentes sistemas e equipamentos

que são cumpridas as medidas de segurança

num único workflow, recolhendo, analisando

estipuladas. Estas instruções permitiram

e correlacionando a informação das diferentes

uniformizar o tratamento de eventos e minimizar

fontes, garantindo que o operador não precisa

a ocorrência de erros e más decisões,

se preocupar com os sistemas subjacentes.

aumentando a segurança de pessoas e bens.

Esta unificação simplifica a operação e permite

Estes procedimentos são parte integrante do

ao operador se concentrar apenas

comprovativo de prestação
de serviço

no tratamento do evento que é apresentado.

comprovem o serviço para todos os clientes

MELHORAR EQUIPAMENTOS EXISTENTES
E PROCEDER À MIGRAÇÃO GRADUAL

através do módulo de relatórios e auditoria.

O AGORA é uma plataforma aberta

O AGORA regista todas as ações relevantes

e uniformizadora que permite uma modernização

do operador na base de dados, juntamente

progressiva dos equipamentos. Alguns

com todos os vídeos e áudio acedidos. O AGORA

dos equipamentos existentes têm por vezes

permite enviar relatórios com todos os passos

mais de 10 anos e os clientes não querem

relevantes do serviço prestado. Os relatórios

a sua substituição imediata. À medida que

são configurados de forma automática

os equipamentos vão avariando, vão sendo

e com a frequência que o cliente precisa.

substituídos por equipamentos mais atuais

O software AGORA permite que as organizações

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.

tecnologicamente, de melhor performance
e que cumprem a legislação em vigor.
John Smith

Alarms in progress

O AGORA melhora drasticamente o tempo

BUSINESS INTELLIGENCE

da primeira resposta: são apresentados todos

A plataforma AGORA permite analisar

os alarmes a decorrer aos técnicos, ordenados

a performance do COSS, através de ferramentas
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João Costa
gestor do coss da securitas portugal

