BOLETIM INFORMATIVO
Industrial Scientific apresenta software de monitoramento em tempo real - iNet® Now
O iNet Now ajuda as equipes a monitorar o status e a localização de detectores de gás em tempo real.
PITTSBURGH, PA – 19 de setembro de 2017 – A Industrial Scientific, líder global em detecção de gás,
tem o prazer de anunciar o lançamento do software de monitoramento em tempo real - iNet® Now. O
iNet Now permite monitoramento em tempo real da localização do ambiente, do trabalhador e de seu
status. Se um trabalhador estiver em risco relacionado a gás, com ausência de movimento, ou tenha a
necessidade de chamar a atenção por meio de um alarme de pânico, alertas em texto e e-mails,
incluindo um mapa da área, são enviados para os contatos designados. Com o iNet Now, os
trabalhadores podem ter a tranquilidade de que condições ou situações possivelmente perigosas serão
escaladas para alguém capaz de tomar medidas.
O software de monitoramento em tempo real iNet Now oferece várias vantagens que levam à melhor
segurança e produtividade geral:



Um mapa em tempo real exibe o status e a localização dos trabalhadores, eliminando o tempo e
o custo gerados para realizar processos de verificação manuais
Alertas automáticos são ativados quando ocorrem situações de emergência, acionando
resgatistas que estarão dotados de uma compreensão detalhada da situação

O iNet Now também é compatível com a solução LENS™ Wireless, disponível nos detectores série
Ventis® Pro e Radius™ BZ1. A combinação do LENS™ Wireless e do iNet Now facilita mais do que nunca
observar o estado de detectores portáteis e monitores de área, à medida que estão em uso pelas
equipes de trabalho.
“Estamos animados por adicionar o iNet Now ao nosso portfólio de soluções conectadas ao trabalhador
que permitam que os trabalhadores potencialmente em maior risco e solitários cheguem em casa vivos
no fim do dia”, disse Justin McElhattan, presidente da Industrial Scientific.
O iNet Now é parte da solução integrada iNet® da Industrial Scientific para detecção de gás, que inclui o
software de gerenciamento de detecção de gás e iNet® Control e o iNet® Exchange, detecção de gás
como serviço. Qualquer uma das ofertas iNet pode ser usada individualmente ou de forma combinada
para oferecer visibilidade total em programas de detecção de gás de qualquer porte. Para saber mais,
acesse www.indsci.com/inet.

Sobre a Industrial Scientific Corporation
Líder mundial em detecção de gás, a Industrial Scientific fornece produtos e serviços de detecção de gás
que mantêm os trabalhadores em segurança em ambientes perigosos. Os 700 funcionários da empresa
em 21 países estão comprometidos com a preservação da vida humana e têm dedicado suas carreiras a
eliminar a morte no trabalho até o ano 2050. Fundada em 1985 e com sede em Pittsburgh (EUA), a

Industrial Scientific também tem operações em Arras (França) e Xangai (China) e fornece serviços
técnicos para clientes de centros de serviços locais em todo o mundo. A Industrial Scientific é a empresa
controladora da Predictive Solutions Corporation (www.predictivesolutions.com). Para obter mais
informações, acesse www.indsci.com.
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