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Vantagens GR.Air
Como funciona?
Ilustração



SOLUÇÕES GR.AIR

Gestão e revisão de 

imagens em nuvem

Integração com VMS para 

gestão de imagem e 

disparo de alarmes

Gerenciamento de frota e 

relatório de ações do 

operador

Solução integrada com o 

Sistema Digifort

Operação via missões 

planejadas minimiza a 

chance de erro

Toda a equipe visualiza as 

imagens em tempo real

Interface simples e 

intuitiva minimizam o 

treinamento

Mínimo manuseio possível 

em campo 

Abstraímos configurações 

desnecessárias
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Aumento da eficiência operacional

Os drones podem operar em modo furtivo  e 

manter visão à distância. Em comparação com a 

patrulha manual, drones podem monitorar 

rapidamente uma área significativamente maior, 

especialmente em terrenos acidentados ou 

regiões humanamente inacessíveis.

Vigilância aérea persistente

Com visão muito melhor do que um olho humano 

ou uma câmera fixa pode alcançar, drones podem 

ser equipados com câmeras térmicas e zoom. 

Combine isso com uma vista aérea do solo e você 

tem uma ferramenta de segurança insuperável.

Melhora no retorno ao investimento

Em operações de segurança e vigilância, uma 

imagem aérea é extremamente útil. Ao oferecer 

vigilância aéra persistente, aumente a 

transparência de suas rondas de segurança com 

registros de vôo de rotina e imagens de vídeo em 

tempo real e de qualidade, eficiência que se traduz 

em um ROI mais atrativo.

Primeira resposta e apoio aéreo efetivos

Os drones podem ser utilizados para avaliar as 

ameaças de um local remoto e garantir apoio 

aéreo. Prontos para operar em menos de um 

minuto, agem como um segundo conjunto de 

olhos que podem ser posicionados em qualquer 

lugar a qualquer momento.
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COMO FUNCIONA?

Opere, gerencie e 

receba dados em 

tempo real de uma 

frota de drones a 

partir de uma única 

central de 

comando remota.

Programe e 

execute rondas 

automáticas. 

Divida as missões 

entre vários drones 

para o 

patrulhamento de 

grandes áreas.

Após o vôo todas 

as imagens obtidas 

são enviadas para 

nosso 

armazenamento 

em nuvem e ficam 

disponíveis para 

pós análise.

Integramos os 

drones com os 

principais softwares 

de monitoramento 

do mercado. Cada 

drone funciona 

como uma câmera 

adicional no 

sistema.

GERENCIAMENTO REMOTO RONDAS AUTOMÁTICAS REVISÃO DE VÔO INTEGRAÇÃO
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App Mobile

Drones
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API de Integração

Serviços e Plataformas

de Parceiros

Central de Controle

Envolvidos na Operação
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grupogr@grupogr.com.br

www.grupogr.com.br

(11) 3866-1700
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