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MONITORAMENTO DO LOCAL
DE CONSTRUÇÃO DE CFTV
RESUMO
Nas últimas décadas, a vigilância da televisão em circuito fechado (CFTV) surgiu como uma medida de prevenção
ao crime usada em todo o mundo. O desenvolvimento da tecnologia nos campos de câmeras e transferência de
dados deu ao CFTV um enorme aumento de popularidade devido aos custos mais baixos de equipamentos e
redes com e sem fio mais capazes. Apesar de ser usado na maioria das áreas de prevenção de crimes ou fraudes,
o CFTV também é crucial para proteger os canteiros de obras contra acesso não autorizado e roubo.

DESAFIO
Um canteiro de obras raramente é considerado uma infraestrutura que atrai atenção criminal indesejada
significativa. No entanto, o National Equipment Register (NER) relata que o roubo no canteiro de obras é uma
atividade de baixo risco e alta oportunidade para ladrões, que pode ter um sério impacto nos custos operacionais
com valor anual estimado de itens de construção roubados entre US $ 300 milhões e US $ 1 bilhão somente
nos EUA. O CFTV é amplamente utilizado para impedir atividades criminosas e roubos, ajudar a recuperar
equipamentos perdidos e, o mais importante, garantir que todas as regras e regulamentos de construção sejam
seguidos durante o tempo de operação. Geralmente, as imagens de CFTV são armazenadas no local; no entanto,
pode ser comprometido ou roubado; portanto, não é a opção mais segura. O principal desafio é poder acessar
as imagens de CFTV independentemente do armazenamento no local, porque as redes de engenharia, incluindo
acesso à Internet com fio, são implementadas apenas na fase final da maioria dos projetos de construção.
Freqüentemente, os estabelecimentos de varejo contam com um acesso à Internet com fio gerenciado por um
ISP local sobre o qual eles têm pouco controle. Infelizmente, ainda hoje, nenhum provedor de serviços é capaz
de garantir um serviço de Internet 100% estável sem interrupções. Mesmo alguns minutos de inatividade da
conectividade podem causar enormes perdas para os negócios de varejo em termos de perda de vendas, clientes
e interrupções no gerenciamento de estoque.
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SOLUÇÃO
Como indicamos na topologia acima, as câmeras de CFTV precisam ser conectadas usando o comutador PoE
(Power-over-Ethernet) a um gravador de vídeo em rede (NVR). Ele armazena todas as imagens para acesso
conveniente; no entanto, ele só pode ser acessado no local. Para poder acessar o NVR fora do canteiro de obras,
essencial para empresas de segurança contratadas para garantir a segurança do perímetro, ele deve ter uma
conexão segura e confiável à Internet. O RUTX11 da Teltonika Networks é uma solução popular entre os casos
de uso de CFTV, devido à sua poderosa conexão celular LTE Cat6, capaz de atingir velocidades de 300 Mbps
e interfaces Gigabit Ethernet para rápida transferência de dados. Além disso, possui Wi-Fi AC de banda dupla
(2,4 e 5ghz) para fornecer valor agregado ao ponto de acesso do trabalhador no local e possui GPS, que ajuda
a identificar diferentes locais para operadores de segurança, monitorando várias redes através da interface do
Teltonika Remote Management System (RMS).

BENEFÍCIOS
• Conectividade confiável - A funcionalidade Dual SIM permite ter um provedor de dados de celular para backup,
para maior confiabilidade da solução.
• Rápida implantação - sem necessidade de aguardar a implantação do acesso à Internet com fio, a solução pode
ser pré-configurada antes da instalação no local.
• Fácil de gerenciar - com o Teltonika Remote Management System, os administradores de sistema podem
controlar a infraestrutura remota com uma interface conveniente e amigável.
• Seguro - os dados estarão seguros devido aos recursos avançados de segurança do RUTX11, como VPN, IPsec,
Firewall e Controle de Acesso.

POR QUE TELTONIKA?
O RUTX11 é o roteador celular industrial mais avançado da Teltonika Networks e segue nossa filosofia de design
de produto para ser seguro, confiável e fácil de usar. É poderoso, mas simples de implantar e é capaz de fornecer
altas velocidades de dados de celular para vários fluxos de vídeo CFTV 1080p30. Melhor ainda, é compatível
com o Teltonika RMS, que permite gerenciar e monitorar todos os dispositivos da Teltonika Networks de forma
conveniente e remota.
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