
O estado das 
suas instalações 
a qualquer instante, 
em qualquer lugar.

ViGIE 2.0

FÁCIL DE UTILIZAR SOLUÇÃO INTELIGENTE ALERTAS CUSTOMIZADOS



Os sensores wireless transmitem dados em tempo real 
para o software ViGIE.

O ViGIE 2.0 integra todas as variáveis monitorizadas, 
permitindo uma avaliação simples e eficaz dos dados.

Sem limite de utilizadores com acesso ao software. 

Níveis de acesso diferentes definidos pelo 
administrador.

Sem instalação adicional
Acessível a partir de qualquer web-
-browser em qualquer dispositivo.

Parte integrante de todas as 
soluções ViGIE, este software 
foi desenvolvido de modo a ser 
user-friendly e adaptável às 
necessidades de cada utilizador. 

O ViGIE 2.0 permite-lhe:

ViGIE 2.0
NOVO SOFTWARE

Analisar os dados recolhidos pelos 
sensores ViGIE;

Verificar em tempo real o 
estado das suas 
instalações através de 
gráficos e widgets;

Receber alertas no caso de 
alterações dos valores 
especificados, para que possa
tomar  medidas preventivas.

ViGIE 2.0 -  uma única plataforma, toda a informação 
necessária  a uma gestão de qualidade.

I/O V/A

temperatura humidade input/ouput

máquinas

energia input/output

analógico



controlo de utilizadores
Cada utilizador é customizável, sendo possível editar o tipo de 
permissões no acesso aos dados

GESTÃ0
EM TEMPO REAL

A ViGIE oferece soluções 
integradas que se adaptam a cada 

ambiente, com capacidade de 
monitorizar variados parâmetros, 

desde o armazenamento até ao 
transporte do produto:

temperatura

humidade relativa

pressão diferencial

qualidade do ar interior (CO2)

partículas em suspensão

consumos energéticos

gestão inteligente de alarmes 
Definição de alarmes para cada um dos parâmetros, com atribuição de 
utilizadores e de um horário específico para  o envio das notificações de alarme

public display
Visualização dos valores de todos os 

parâmetros e as respectivas instalações 
monitorizadas em tempo real

benchmarking
Correlação dos dados monitorizados,  

enquanto suporte a uma gestão eficiente

relatórios personalizados
Análise detalhada das monitorizações efectuadas , com possibilidade de
 programar o envio periódico de relatórios ou de exportar os mesmos em 
formato .pdf, .xls ou .csv

gestão automática das condições de transporte
Traçabilidade das condições de transporte, segundo os seus critérios de avaliação

envio de alertas
Programação do envio de alertas(email/sms), em caso de 
desvios dos valores especificados

widgets
Presença de widgets e elementos gráficos que 

proporcionam uma experiência de navegação única

estado ok

estado de aviso

estado crítico

sem dados

alarmes não validados

sem limites definidos



O ViGIE 2.0 é compatível com os requisitos das principais entidades auditoras e 
complementa o papel dos sensores ViGIE, que estão classificados pela norma EN 
12830:1999, com o nível mais elevado, Classe1.
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ViGIE Helpdesk

Disponha de um serviço de 
suporte permanente. 

A equipa de suporte ViGIE é formada 
por técnicos  especializados e 

empenhados em ajudá-lo.

support@vigiesolutions.com
+351 220 930 944

SOLUTIONS

Produto certificado


