ESTUDO DE CASO // TRANSPORTES

CONECTIVIDADE PARA A UNIDADE DE
COMANDO DA CRUZ VERMELHA
DESAFIO
As tecnologias e os sistemas de vigilância desempenham um papel integral, crescente e em evolução no apoio às
respostas da saúde pública a surtos ou quaisquer outros eventos e acidentes urgentes. Com o desenvolvimento contínuo
da tecnologia, podemos ver uma tendência clara de que a maioria das soluções direcionadas à comunicação, eficácia
operacional e transparência deve evoluir para estar conectada. Isso se torna um verdadeiro desafio quando se trata de
aplicações em veículos em movimento, e isso se torna vital quando a saúde e o bem-estar das pessoas estão em risco.

PARCEIROS
A Capestone BV é uma especialista líder e distribuidora de valor agregado que oferece soluções celulares
e sem fio para o mercado corporativo, juntamente com suporte técnico com primeira e segunda linha e
serviços opcionais, como planos de dados M2M. A Capestone, com sede na Holanda, é um dos principais
distribuidores da Teltonika Networks que apoia negócios e projetos em toda a Europa.
A Cruz Vermelha nasceu de um desejo de prestar assistência sem discriminação aos feridos no campo
de batalha. A organização se esforça - em sua capacidade internacional e nacional - para prevenir
e aliviar o sofrimento humano onde quer que seja encontrado. Seu objetivo é proteger a vida e a
saúde e garantir o respeito ao ser humano. Promove entendimento mútuo, amizade, cooperação e
paz duradoura entre todos os povos.

SOLUTION
Conforme apresentado na topologia, a solução consiste em vários computadores e equipamentos de comunicação
em um veículo da unidade de suporte de comando da organização da Cruz Vermelha. A unidade de controle atua
como um ponto de comando e controle em todos os incidentes grandes. Seus sistemas de comunicação incluem
aparelhos de telefone e fax, além de um sistema de rádio para ser usado exclusivamente no local do incidente. É um
escritório móvel completo para o líder da missão e sua equipe de apoio.
Direitos autorais © 2020, Teltonika. As especificações e informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações pela Teltonika sem aviso prévio.
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Este veículo também é equipado com um gerador de energia de 6KV e um sistema de bateria USV que pode
trabalhar mais de 12 horas sem fonte de alimentação externa. Portanto, a tecnologia celular desempenha um
papel fundamental na garantia da conectividade de missão crítica. O dispositivo Teltonika Network - o RUTX11
teve que suportar testes rigorosos antes de ser instalado neste veículo da unidade projetado para as tarefas
mais desafiadoras. Não um, mas dois roteadores RUTX11 4G LTE Cat 6 são usados e interconectados para
poder alternar entre quatro operadoras móveis. Nesta solução, os roteadores celulares são vitais, fornecendo
comunicação segura e confiável à sede do controle da missão. Eles fornecem conectividade a esses sistemas e
dispositivos a bordo do veículo:
• Voz sobre IP para conectividade Telefone / Fax.
• Câmeras CCTV.
• Conectividade Drone.
• Rastreamento ao vivo em tempo real da equipe de resgate.
• Servidor de mapa crítico• Critical Map server.

BENEFÍCIOS
• A plataforma IoT monitora e detecta quaisquer falhas na solução.
• Conectividade robusta com o QG do controle de missão.
• O veículo da unidade de suporte de comando é capaz de atuar como um ponto de comando e controle em todos
os incidentes grandes e graves.
• O veículo é capaz de operar em áreas remotas devido à conectividade celular à Internet fornecida pelo RUTX11.
• Dois dispositivos RUTX11 fornecem independência a qualquer operadora de celular durante incidentes.
• O RUTX11 com módulo celular LTE CAT 6 fornece velocidades de até 300 Mbps.
• Os sistemas de gerenciamento remoto permitem gerenciar e monitorar remotamente toda a solução.

POR QUE TELTONIKA NETWORKS?
O RUTX11 atendeu aos requisitos de alta segurança da organização Cruz Vermelha. Esse roteador industrial
robusto é capaz de fornecer conectividade rápida e confiável com banda larga de até 300 Mbps. Além disso,
com 2 slots para cartão SIM em cada dispositivo - esta solução pode alavancar a conectividade de quatro
operadoras diferentes. O WiFi duplo permite conectar vários dispositivos como PDA e drones, enquanto o
RMS (Sistema de Gerenciamento Remoto) permite configurar dispositivos facilmente e alcançar remotamente
o hardware essencial atrás do roteador.
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