
 
 

Uma solução para a segurança, 
conhecimento e conformidade  
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Analisar

Agir



Como funciona

 1

Registo perfeito 
dos dados de 
segurança de gás

 
 

Recolha dados de qualquer 
detetor da frota

 X  Vincule o usuário ao dispositivo, caso 
um detetor tenha o mesmo usuário 
cada dia, caso este seja compartilhado 
por uma equipa ou faça parte de uma
 frota rotativa. 

 X Os dados são recolhidos automaticamente 
e enviados para a plataforma Crowcon 
Connect sempre que um detetor 
é carregado.

 X Não há mais falta de informação ou de 
dados. Elimine os processos de recolha 
manual de dados para aumentar a
eficiência operacional. 
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Analisar o 
desempenho e a 
conformidade

 

O Crowcon Connect reúne 
informações em toda a frota

 X  O Crowcon Connect coloca todas as 
informações do detetor num só lugar 
independentemente do seu tamanho 
ou localização da frota

 X Visibilidade instantânea de exceções 
para entender o desempenho e os 
níveis de conformidade em toda a frota

 X Painéis simples de usar são também 
poderosas ferramentas que fornecem 
informações valiosas
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Agir para 
melhorar 
a eficiência 

 
 

Garanta a conformidade e 
aumente os níveis de segurança

 

 X O Crowcon Connect acompanha todas 
as datas de calibração, proporcionando 
os detalhes necessários para um 
agendamento proactivo, reduzindo o 
tempo de inatividade de cada detetor

 

 X O Crowcon Connect fornece os registos
 necessário para provar a conformidade da 
frota, bem como para identificar áreas para 
melhoria da eficiência operacional

 X Tudo é gravado, fazendo demonstração 
de conformidade durante auditorias, 
economizando tempo e dinheiro

 
 

O oferece a visibilidade e Crowcon Connect 
conhecimento necessários sobre os detetores para 
garantir a conformidade, melhorar a eficiência e aumentar 
os níveis de segurança.



Registar  
Analisar, Agir

Off Site On Site

As estações de carregamento 
estão convenientemente localizadas 
pelas instalações e fazem upload dos 

dados automaticamente para o Crowcon Connect

  A aplicação Crowcon Connect 
faz upload dos dados automaticamente 
sem qualquer intervenção do operador. 

  

 

Frota rotativa
Utilizadores externos em deslocação

Utilizador fixo 

Estação de 
carregamento

Aplicação 
Crowcon 
Connect

Estação de 
carregamento

Computador 
Windows

Proporciona segurança e conhecimento 
de todos os operadores, estejam estes no 

local ou em deslocação. 

Uma solução para a segurança, 
conhecimento e conformidade  



Visibilidade em toda a frota 
Os dados de toda a frota são apresentados em 
painéis fáceis de interpretar. À primeira vista, os 
usuários podem ver a utilização da frota, eventos 
de alarme e próximos requisitos de manutenção. 
Os filtros são aplicados para visualizar as 
informações por região, divisão ou equipa, com 
a capacidade de acelerar a pesquisa de detalhes.

Gestão de Ativos
Resolva os seus problemas de agendamento de 
manutenção usando as poderosas ferramentas de 
relatórios de toda a frota para que esteja sempre 
atento às datas de vencimento da calibração. 
Os níveis de eficiência podem ser monitorizados 
para garantir que tenha o número certo de 
detetores na sua frota. Isto é feito facilmente, 
acompanhando a utilização do detetor no painel.

Associe os utilizadores aos 
seus detetores

 

Durante a configuração inicial, trabalhamos com 
nossos clientes para preencher previamente usuários 
e detetores. O Crowcon Connect simplifica a 
vinculação de usuários aos seus detetores, permitindo 
adicionar e arquivar usuários e detetores conforme as 
alterações são necessárias.

Nunca perca um alarme
O painel destaca eventos recentes de alarme, 
oferecendo aos usuários uma maneira rápida e fácil 
de encontrar os detalhes subjacentes.

Todos os eventos de alarme são mostrados em 
relatórios detalhados para dar total visibilidade de 
quando ocorreram e de quem estava operando o 
dispositivo. São emitidas notificações automatizadas 
para os gerentes de linha garantirem que eventos de 
alarme não passam despercebidos. Isso garante que 
os procedimentos da empresa podem ser seguidos.

Gestão de 
Toda a Frota
Poderosas ferramentas de conhecimento, 
complementando práticas e procedimentos 
existentes

Isso fornece o elo mais importante entre eventos de 
alarme e exposição do usuário.



Flexível

Seguro

Excelente 
Custo-Benefício
  
Fácil e Rápida 
implementação 

 

Benefícios reais e ganhos genuínos

O Crowcon Connect permite aos clientes com frotas
portáteis melhorar sua eficiência operacional, segurança 
e conformidade, proporcionando dados relevantes.

Destacando-se das soluções concorrentes, 
O Crowcon Connect tem um baixo custo de 
implementação e integra-se com os processos 
existentes.

 

 X Tecnologia segura em nuvem  
O Crowcon Connect fica na arquitetura em nuvem 
Azure ™ da Microsoft e é compatível com os requisitos 
de segurança cibernética. 

 X Máxima flexibilidade 
O Crowcon Connect é desenvolvido totalmente de 
raiz por uma equipa dedicada. Como resultado, 
temos flexibilidade para construir hierarquias que 
refletem qualquer estrutura de negócios, além da 
possibilidade de criar relatórios e painéis 
personalizados.

 X Implantação rápida 
O sistema ficará em funcionamento rapidamente, 
sendo possível ver resultados positivos dentro de 
semanas. 

 X Constante evolução 
O Crowcon Connect está sempre a evoluir, 
trazendo novos e empolgantes recursos para 
os usuários e refletindo os requisitos de um 
mercado em mudança. 



Sobre o Crowcon Connect
Há 50 anos, a Crowcon fornece soluções em que as empresas confiam 
e dependem. Com o desenvolvimento do Crowcon Connect, os sistemas 
são elevados para outro nível.

Trabalhando em estreita colaboração com os clientes e apoiando-se em 
nossas décadas de experiência, desenvolveram uma solução flexível de 
dados em nuvem que ajuda a obter informações sobre as frotas de 
detetores, permitindo reduzir custos, melhorar a eficiência operacional 
e aumentar os níveis de segurança 
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