A Datanews representa no Brasil Sistemas e Soluções
Inteligentes, de comprovado sucesso no mercado exterior.
Fomos qualificados pelos fabricantes a Projetar, Comercializar,
Instalar e Suportar estas tecnologias que estarão cada vez
mais presentes no mercado.

www.datanews.com.br
Rua Marechal Câmara, 160 - sala 1011 - CEP 20020-080 - Centro - RJ - Tel (21) 2215-3610

Sistema de
Gerenciamento Proativo
Missão Crítica

Tela de Visualização
de Alarmes

Tela Geográfica

Monitoramento
Visual Integrado

O Sistema Proativo de Missão Crítica representado pela Datanews, aumenta ao máximo a eficiência
de toda sua infraestrutura e reduz seus custos operacionais e de manutenção. Opere com um único
gerenciador, estruturado em uma plataforma programável e aberta, com proatividade e redundância,
atendendo a todas as solicitações e ainda disponibilizando conexão para outras plataformas.
Atualmente são mais de 125 mil sites gerenciados pela solução Crytycal.

As vantagens de nosso sistema são exclusivas
e únicas no mercado, veja:

 Agente Remoto com compatibilidade universal

A Datanews é uma

 Operação contínua em regime 24 x 7

empresa de Integração

 Receber cada alarme, falha, desvio ou evento em tempo real

de Tecnologia focada

 Tratar e qualificar cada alarme conforme sua severidade

no aproveitamento total da

 Correlacionar os alarmes automaticamente

infraestrutura existente em

 Iniciar procedimento automático de recuperação em tempo real

cada cliente. Contamos com

 Redirecionar o alarme automaticamente

profissionais comerciais e técnicos

 Reportar o alarme para a tela em tempo Real

com tradição e especialização

 Escalonar o alarme em até 99 níveis para solução

no fornecimento de sistemas

 Redirecionar o alarme manualmente para o suporte remoto

sensíveis.

 Disparar equipes técnicas automática/manualmente

Projetamos a instalação de
tecnologias

avançadas

Comunicação,

Vigilância

em
e

 Auditar automaticamente cada site gerenciado
 Telas de suporte com alarmes listados al longo do tempo
 Telas geográficas mostrando o status de cada localidade

Gerenciamento Total de Falhas,

 Visão geográfica com precisão de GIS descendo ao nível de ruas

sempre aproveitando o máximo

 Armazenar histórico permanente, incluindo as ações de correção

da estrutura existente em cada

 Gerar relatórios e gráficos automática/manualmente

localidade.
Através de Soluções fim-a-fim

Principais Usuários Estratégicoss
FAA

US Army

US Dep. Justice

US Air Force

no formato turn-key, instalamos
os Sistemas, ministramos os
treinamentos (operacional, técnico
e manutenção), testamos em
campo e ainda homologamos seu
funcionamento para entrega.

