Overview de
Soluções iNet®

Descubra tudo que o iNet® tem para
oferecer

Como o iNet funciona?

Você está muito ocupado focando em coisas que importam
para seu programa de segurança. Entre suas tarefas diárias
está a responsabilidade de garantir que seu pessoal esteja
protegido dos perigos do local de trabalho, assim podem
voltar para casa em segurança ao fim de cada dia. Comprar
sua frota de detectores de gás foi fácil, mas então surgiram
os desafios. Como você consegue visibilidade em tempo
real sobre o que está acontecendo em campo? Como
garantir que os seus instrumentos estejam sempre prontos
para ser utilizados? Para todos esses e outros desafios, o
iNet® é uma solução comprovada que funciona para milhares
de consumidores no mundo todo.

A tecnologia de detecção de gás está evoluindo
diariamente. Progredimos muito em termos de tornar
os detectores de gás mais seguros, mais inteligentes
e mais sustentáveis. Atualmente, os detectores de gás
devem ser extremamente resistentes, além de mais
inteligentes do que nunca. Exatamente como comprar
um telefone celular, que você o aprimora com aplicativos
e serviços, a forma como você personaliza sua detecção
de gás não é diferente. O iNet oferece uma solução
integrada para detecção de gás que permite escolher
o equipamento, aplicativos de software e serviços que
ajudam a manter seus trabalhadores seguros e sua
carga de trabalho gerenciável.
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Solução integrada para detecção de gás
O iNet é uma solução integrada para detecção de gás
que pode ser facilmente configurada para atender às
necessidades e metas de seu programa de detecção de gás.
Os clientes escolhem os equipamentos, software e serviços.

Aplicativos de
software
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Qual a combinação de ofertas iNet que melhor atende às suas necessidades?
SOFTWARE E SERVIÇOS INET

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO

DESCRIÇÃO

Software iNet Control

DSXi*

Software de gerenciamento de detecção de gás, incluindo
gerenciamento de equipamentos e conformidade, registros de dados e
relatórios e tendências de trabalhadores

Serviço iNet Exchange

DSXi ou DSX-L

Detecção de gás como serviço, incluindo reparo, substituição
automática e reposição de gás de calibração

Software iNet Now

Smart device, Ventis Pro

Software de monitoramento ao vivo, incluindo mapa de trabalhadores e
alertas de texto e por e-mail em tempo real

As estações de acoplamento *DSX no modo Standalone podem ser atualizadas em campo para o DSXi.

Personalize sua experiência iNet
O iNet® Exchange é um serviço por assinatura para

detectores de gás que inclui reparo e substituição. O iNet
Exchange simplifica as operações em todos os aspectos
do seu programa de detecção de gás – disponibilidade
de detectores de gás, custo e propriedade – fornecendo
equipamentos a pedido. Não há necessidade de se
preocupar com garantias de instrumentos, documentação
para processamento de pedidos de indenização ou
aguardar por novos equipamentos. Peças, equipamentos,
gás de calibração e transporte estão incluídos e até m
esmo os instrumentos danificados podem ser negociados.
Como cliente do iNet Exchange, você sempre terá o
equipamento que precisar, quando precisar.
• Garanta que os detectores de gás estejam sempre
preparados para uso com substituição proativa
• Pague somente pelo que precisar e quando precisar
• E
 limine despesas de manutenção e suporte como envio,
gás de calibração e peças

Simplifique a manutenção e o reparo de detectores
de gás. Saiba mais em

www.indsci.com/inet-exchange

"Utilizamos os produtos da Industrial Scientific há
mais de 10 anos. Passamos para o iNet e tudo é muito
mais simples. Podemos enviar nossos medidores, e
vocês nos remetem novos em 24 horas se tivermos
problemas. Faz uma grande diferença. Isso facilita as
coisas para nós – todo mundo adora. Se você tem um
instrumento em que pode confiar o tempo todo, isso
é fantástico para nossos trabalhadores".

O iNet® Control é um software de gerenciamento de
detecção de gases que oferece uma visibilidade sem
precedentes para 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 clientes da DSXi
Docking Station do iNet Exchange, o acesso ao iNet
Control está incluído sem custo adicional.
• G
 erencie facilmente seu equipamento de detecção de gás
e a conformidade
• Saiba como os detectores de gás são utilizados e tome as
medidas adequadas
• Acompanhe e reduza os riscos diários que o seu pessoal
enfrenta com relatórios detalhados

Consiga visibilidade para o seu programa de detecção
de gás. Veja você mesmo em

www.indsci.com/inet-control

O iNet® Now é um software de monitoramento ao vivo
que envia alertas de texto e por e-mail em tempo real
para situações de riscos de gases, pânico e homem caído
que permitem que você veja e responda aos incidentes
quando eles acontecem. Um mapa em tempo real dos
trabalhadores e instrumentos ajuda você a identificar a
localização de um trabalhador solitário para o pessoal
que trabalha dentro da unidade. Com o iNet Now, você
pode confiar que os trabalhadores estão visíveis mesmo
quando você está a quilômetros de distância do escritório.
• Receba notificações e tome as medidas imediatas quando
um trabalhador encontrar condições perigosas
• Elimine o erro humano, o custo e o tempo necessário para
que os trabalhadores isolados completem os processos de
verificação manual
• Melhore a visibilidade do seu programa de detecção de
gás visualizando o status do trabalhador em tempo real

Tom Roberts
Gerente de segurança
Kenny Construction

• O
 btenha seu aplicativo de monitoramento ao vivo e funcionando
imediatamente sem envolvimento de equipes de TI

Obtenha alertas de segurança em tempo real,
a qualquer hora, em qualquer lugar.
Solicite uma demonstração em

www.indsci.com/inet-now
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