iNet® Control

Obtenha visibilidade para o seu programa
de detecção de gás com o iNet® Control

Saiba como os detectores de gás são utilizados e tome
as medidas adequadas

Se você é responsável pela segurança em seu trabalho,
provavelmente passa muito tempo lidando com pilhas
de documentos em seu programa de detecção de
gás. E se houvesse uma solução automática que fosse
além da coleta de dados brutos e ajudasse você a
identificar rapidamente riscos, monitorar a segurança
dos trabalhadores e gerenciar equipamentos?

• A
 tribua configurações aos usuários em um menu
simples de usar

• C
 rie grupos de usuários com configurações e
permissões diferentes e receba alertas quando as
configurações forem alteradas

• M
 onitore quem está utilizando cada instrumento
e quando esse instrumento está sendo utilizado
inadequadamente

O iNet® Control é um software de gerenciamento de
detecção de gases que oferece uma visibilidade sem
precedentes em seu programa de detecção de gás.
Agora você pode gerenciar facilmente seus riscos,
pessoas e equipamentos de qualquer lugar com um
painel de controle simples. Para os usuários da DSXi
Docking Station, o acesso ao iNet Control está incluído
sem custo adicional.

• A
 valie como os usuários estão respondendo
durante os alarmes e veja se as notificações foram
desativadas ou ignoradas

Acompanhe e reduza os riscos diários que o seu
pessoal enfrenta

• D
 efina cronogramas para grupos de equipamentos,
testes de resposta, calibrações, baixa de dados
e relatórios de diagnósticos para garantir que os
instrumentos estão sendo mantidos de acordo com a
política da empresa

• R
 eceba relatórios resumidos simples de ler que
identificam quando, onde e para quais usuários
ocorreram alarmes
• A
 companhe tendências de alarmes ao longo do
tempo com gráficos personalizados
• A
 nalise e classifique dados históricos por
instrumento, usuário ou tipo de alarme
• R
 eceba relatórios resumidos por e-mail com base
nos dados que importam mais para você

• V
 eja registros de dados completos para saber a que
riscos os trabalhadores estão expostos

Mantenha facilmente seu equipamento de detecção de
gás e gerencie a conformidade

• Informe sobre testes de resposta, resumos de
alarmes, status do instrumento e avisos
• R
 eceba alertas e faça atualizações de firmware quando
estiverem disponíveis para aproveitar as novas melhorias
• Imprima e envie o teste de resposta e certificados de
calibração quando solicitado para facilitar a auditoria
• A
 ltere ou verifique as configurações de instrumento
em toda sua frota para atender às necessidades dos
usuários e aplicativos
• A
 companhe a história de componentes e usuários e
descubra tendências e irregularidades

Com o iNet Control, você não precisa de um projeto de TI
ou software adicional para começar a trabalhar. Você pode
monitorar seu programa de detecção de gás de qualquer
dispositivo habilitado para web e receber relatórios
personalizados que o mantenham informado, mesmo
em movimento. Se você está se sentindo perdido em
relação aos riscos e ao desempenho de seu pessoal e
equipamento, é hora de lançar alguma luz sobre o seu
programa de detecção de gases com o iNet Control.
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Obtenha sua conta iNet Control hoje,
entre em contato para saber como

www.indsci.com/inet-control

Receba os seguintes alertas por e-mail para ajudá-lo a entender alarmes de
gás, uso e manutenção de detectores de gás
A que o seu pessoal está exposto? Os instrumentos são utilizados corretamente? Os instrumentos estão funcionando bem?
• Tipo de gás
• Duração do alarme
• Concentração de pico de gás
• Concentração média de gás
• Instrumento, usuário e localização

• Q
 uem utilizou quais instrumentos sem
teste de resposta ou calibração

• Calibração/testes de resposta vencidos

• Q
 uem desligou um monitor durante o
alarme

• Sensor marginal/com falha

• Quem alterou uma configuração crítica

• Equipamento não visto/sem dados
• Atualizações de firmware

• Q
 uem executou o teste de resposta e
calibrou manualmente os instrumentos

Visualize e gerencie seu programa de detecção de gás,
assista ao vídeo em

www.indsci.com/inet-control-video
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