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A Contronics anuncia o lançamento da Versão 2.0 do GOL Droid.
GOL Droid é um aplicativo para dispositivos
Android (smart phones, tablets, etc)
utilizado por profissionais que exercem
atividades de campo, longe do escritório de
sua empresa, como por exemplo vigilantes,
guardas de segurança privada, supervisores
de segurança, técnicos de manutenção de
campo e muitos outros.
A Contronics percebeu que as necessidades
de um supervisor são diferentes das
necessidades de um vigilante e por isso, na
versão 2.0, dividiu as funcionalidades do
GOL Droid em DOIS aplicativos distintos: O
GOL Mobile e o GOL Super Visor.

GOL Mobile:



Executa as mesmas funções de um bastão de rondas: O vigilante, para comprovar
que visitou e inspecionou um local, aproxima o smartphone de uma etiqueta NFC RFID ali fixada. Isso é exatamente o mesmo que se estivesse utilizando um Guardus para
ler um iButton. A vantagem é que, com o GOL Mobile, a informação de que o vigilante
esteve naquele local ou ponto de ronda é transmitida em tempo real para o servidor
do GOL e se torna imediatamente disponível para consultas e emissão de relatórios
ou até mesmo para gerar alarmes e notificações no caso de problemas ou falhas.

Vigilante lendo uma etiqueta
NFC fixada atrás da placa
“Local Protegido”



Alternativamente pode-se fixar etiquetas com códigos QR Code nos pontos de
ronda e inspeção. Basta o vigilante apontar a câmera do smartphone para a
etiqueta e o GOL Mobile imediatamente envia para o servidor do GOL a
informação de que o vigilante está naquele local.



Se o local a ser visitado for em espaço aberto, pode-se utilizar cordenadas GPS.
Basta que o vigilante adentre com o smartphone em um circulo imaginário de
3 metros em torno do ponto de ronda e imeditamente o local é considerado
visitado, sem que o vigilante precise tomar qualquer ação.

Etiqueta QR-Code que também
pode ser utilizada para identificar
pontos de ronda
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Radio Farol

Se o local a ser visitado for em espaço fechado, como por exemplo dentro de
um shopping center ou um hospital, pode-se utilizar os Radio Farois, que são
pequenos dispositivos emissores de sinais BlueTooth. Fixa-se um Radio Farol
em um determinado ponto dentro do prédio. Basta que o vigilante portando o
smart phone se aproxime do Radio Farol a uma distância pré-programada (1, 2
ou 3m, por exempo) e automaticamente o ponto de ronda é considerado
visitado.



O vigilante pode informar ocorrencias e incidentes diretamente no smart
phone, inclusive enviando imagens. Imeditamente essas informações são
enviadas ao servidor do GOL e ficam disponíveis para tomadas de ações
urgentes.



Botão de Pânico.

Incidente sendo reportado em
tempo real

As funcionalidades do GOL Super Visor são as seguintes:





Permite descarregar os dados de bastões de ronda Guardus / Traxxer armazenando os dados
descarregados em sua memória não volátil e transmitindo-os em tempo real para o servidor do GOL onde
ficam imeditamente disponível. Para isso é necessário plugar o “Cabo USB PnP” no conector USB do
smartphone.



Gera e mostra na tela do smartphone os relatórios e todas informações das rondas provenientes do bastão
de ronda que foi descarregado. O supervisor pode assim tomar medidas imediatas ao verificar problemas
poupando tempo.



Permite visualizar as telas de monitoramento em tempo real do GOL (Últimos Pontos Visitados, Histórico
de Eventos e Incidentes, Falhas nas Rondas). Tudo exatamente como se voce estivesse na frente de um
computador e utilizando a estação de monitoramento do GOL na sede de sua empresa.
Funciona como um verdadeiro “WhatsApp privado”. Recebe mensagens de notificações automaticas
enviadas pelo GOL informando problemas. Por exemplo, recebe e mostra na tela de notificações do
smartphone mensagens em tempo real informando que determinada ronda não foi executada ou que
determinado ponto de ronda não foi visitado. Recebe também mensagems informando a ocorrência de
incidentes reportados por vigilantes no campo. Tudo isso é programado no GOL de modo a que você
somente seja alertado de fatos que voce considere importantes e não seja importunado com mensagens
irrelevantes.
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Tela de Notificações do Celular, onde são
mostradas os mais importantes incidentes e
eventos

A tela “Ultimos Pontos de Ronda Visitado” é uma
entre ‘varias telas de monitoramento. Você tem no
seu smartphone, na sua mão, quase toda a
funcionalidade que teria se estivesse em frente ao
computador na sua empresa.

Para obter os aplicativos Gol Droid (GOL Mobile e GOL Super Visitor)
vá na Play Store do Google e pesquise “Contronics”. Lembre-se que o
GOL Droid necessita de assinatura do serviço GOL – Guard On-Line –
que pode ser contratado facilmente através dos telefones da
Contronics (48) 2106.2222.

O GOL Super Visor permite descarregar os dados de
bastões de ronda diretamente no smartphone e,
imediatamente, visualizar na tela os relatórios mais
importantes. Os dados descarregados são enviados
em tempo real para o servidor GOL ou, se nào
houver conexão de celular, os dados ficam
armazenados até que a comunicação se
reestabeleça. Com o GOL voce não corre o risco de
perder informações..
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