
O Infracontrol Online é um serviço na cloud que proporciona total controlo sobre 
as infraestruturas municipais para que todos possam desfrutar de uma vida 
quotidiana mais simples e funcional.

Até ao momento, mais de 160 infraestruturas públicas usam o Infracontrol Online para 
simplificar a sua administração técnica. O serviço ajuda a assegurar a qualidade das 
operações e manutenção, reduzir os seus custos e melhorar o serviço aos cidadãos. 

O Infracontrol Online recolhe alarmes operacionais a partir de instalações técnicas, 
reportes de ocorrências ou opiniões a partir dos cidadãos e ordens de trabalho internas; 
fornece uma gestão automatizada e a supervisão do trabalho realizado. 

Além disso, o serviço cria um valioso fundo de conhecimento sobre o funcionamento da 
infraestrutura e os seus requisitos de manutenção que podem constituir a base para o 
planeamento e implementação de várias medidas futuras.

Versão app do backoffice que proporciona acesso 
a funcionalidades para gestão e reporte de 
ocorrências.

Funcionalidades para gerir ocorrências e ordens de 
trabalho, incl. vista do  Google Maps, com categorias, 
objetos/instalações e tipos de problemas. 

Formulários para reporte de ocorrências e opiniões 
integrados no site e facebook do município.

App para cidadãos para reportar ocorrências e 
opiniões, com fotografias e localização.

Suporte à supervisão da prestação de serviços 
externos e à tomada de medidas proactivas para 
reduzir custos e melhorar o serviço.

Este é o Infracontrol Online

Infracontrol City Intelligence

Comunidades inteligentes e sustentáveis

®



Internet of Things

Unidades 3G/4G

Sistemas  PLC

Unidades de alarme

Sistemas SCADA

Monitorização

A autarquia deve detetar quaisquer problemas e avarias operacionais antes que alguém 
os note. O Infracontrol Online foi concebido para recolher informações de diferentes 
sistemas de instalações técnicas, tais como iluminação pública, instalações de águas 
residuais, parquímetros, sistemas de sinalização de tráfego ou sensores IoT para vários 
fins.

O Infracontrol Online utiliza uma arquitetura aberta e flexível e pode comunicar com 
todo o tipo de sistemas técnicos desde simples transmissores de alarme a sistemas de 
processo complexos ligados através de uma ligação de rede fixa. Atualmente tem mais 
de 120.000 pontos de alarme ligados ao serviço.

Detetar problemas automaticamente

Formulários simples e facilmente acessíveis para submeter ocorrências e opiniões 
significa que os cidadãos sentem que estão a participar no funcionamento da sua 
comunidade e mais capazes de influenciar o seu ambiente imediato.

O Infracontrol fornece vários canais para reportar, incluindo uma aplicação para 
smartphones, que é customizável por município.

O Infracontrol Online pode ser facilmente integrado a outros sistemas ou aplicações 
para receber e enviar informações sobre ocorrências, opiniões e ordens de trabalho.  

Reporte de ocorrências

Obtenha ajuda de cidadãos 
participativos



O Infracontrol Online cria uma base de conhecimento que possibilita o planeamento 
e implementação de várias medidas. Os dados podem ser utilizados para analisar, 
acompanhar e assegurar a qualidade dos trabalhos operacionais e de manutenção e o 
desempenho das instalações técnicas. 

Existem várias formas de apresentar os mesmos dados, dependendo do que pretende 
mostrar ou destacar. O Infracontrol City Dashboard combina e visualiza informações 
críticas sobre o estado da cidade e a satisfação do cidadão.

Estatísticas

Assegurar a qualidade do serviço

O Infracontrol Online cria ocorrências a partir das informações reportadas pelo cidadão 
ou dos alarmes das instalações configuradas no sistema. Graças à categorização 
inteligente de cada ocorrência, estas são distribuídas de forma rápida e fácil, 
dependendo do seu conteúdo e prioridade para a pessoa ou organização certa, como 
pessoal de manutenção ou empresas externas. 

É possível agendar quando é que as notificações são enviadas e definir uma cadeia de 
informação com vários destinatários para garantir que a ocorrência é tratada. As ações 
de manutenção recorrentes, tais como inspeções, controlos ou manutenções periódicas 
são fáceis de agendar. Os técnicos, o pessoal operacional, os subcontratados e o 
atendimento ao cliente do município têm acesso a registos transparentes e simples que 
abrangem todas as ocorrências correntes e terminadas. 

Automatizar o fluxo de informação
Gestão de ocorrências

Alarmes técnicos e reportes de 
ocorrências dos cidadãos

Atendimento ao munícipe e 
salas de controlo

Pessoal operacional e 
subcontratados



Pronto para começar?

Arranque

Dois dias

Configuração

Uma semana

Formação

Um dia

Lançamento do sistema

Um dia

O Infracontrol Online está pronto para a ação!  Defina as suas categorias, grupos de 
responsáveis e notificações e nós tratamos de tudo.

Uma seleção dos nossos mais de 160 clientes

Telefone  
+351 935 588 478 
 
Email 
sofia.guedes@infracontrol.com 
 
Website  
www.infracontrol.com/pt-pt/

Contacte-nos 

“

”

Os erros detetados pelos cidadãos 

ou detetados com sensores IoT são 

enviados para o Infracontrol Online, 

garantindo que a informação chega à 

pessoa certa para a ação.

As razões mais importantes pelas quais 

estamos a usar esta solução são a 

simplicidade do sistema para os cidadãos 

reportarem ocorrências e a possibilidade 

de acompanhar as ações realizadas.

“

”

O que os nossos clientes dizem

99,99%
Disponibilidade

15 000+
Utilizadores internos

120 000
Alarmes conectados

55 000+
Ocorrências por mês

Números-chave

Comunidade Infracontrol

Hoje, a Comunidade Infracontrol tem mais de 160 membros com mais 
de 11 000 utilizadores. Ao contribuir com os seus conhecimentos, 
ajudam a melhorar o desenvolvimento do Infracontrol Online. Partilham 
também experiências sobre a forma como abordam várias questões de 
infraestruturas em termos práticos e como a interação entre o município, 
o cidadão, o pessoal operacional e os sistemas técnicos podem ser 
melhorados e simplificados.

Partilha de conhecimento e experiência


