DESTRAVE TODO
O POTENCIAL
DO SEU PORTO
MAIOR EFICIÊNCIA E
SEGURANÇA COM
PORTCONTROL™
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MAXIMIZANDO
O DESEMPENHO
É fundamental que os portos
funcionem de forma eficiente,
não apenas para maximizar o
sucesso e o lucro, mas também
para salvaguardar todas as
pessoas envolvidas. É justamente
aonde as soluções de gestão do
tráfego marítimo da Saab entram proporcionando controle através da
orientação e gestão das exceções
para alcançar máxima eficiência e
segurança pessoal e patrimonial.
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Criado especificamente para o ambiente
portuário, o PORTCONTROLTM foi
concebido para aproveitar ao máximo
o potencial do seu porto ou terminal.
Nossas soluções modulares e customizáveis
permitem que você agilize seus processos
e compartilhe informações para
maximizar suas capacidades, melhorar
seu desempenho operacional e tornar
suas operações ainda mais eficientes.

PARA QUEM É O
PORTCONTROLTM?
• Operadores de terminais
de carga
• Operadores portuários
• Autoridades de tráfego
de embarcações
• Organizações de praticagem
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TORNANDO
SEU PORTO
MAIS SEGURO
E EFICIENTE
O PORTCONTROLTM da Saab combina as últimas tecnologias
com as melhores práticas do setor, obtidas nos portos no mundo
inteiro, com o objetivo de gerir escalas de navios, cargas, serviços
e recursos e faturar os clientes automaticamente. Nosso pessoal
especializado, com centenas de anos de experiências combinadas
em assuntos marítimos relacionados a TI, está apta para configurar
o sistema para adaptá-lo às suas necessidades.

INFORMAÇÃO EM TEMPO REAL
• Com o PORTCONTROLTM,
os usuários têm acesso aos
mesmos dados atualizados,
sem os exageros dos métodos
de comunicação tradicionais;
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• Acesso à situação das
embarcações, recursos,
infraestruturas e do negócio
em tempo real, para melhorar
o conhecimento da situação;
• Acessa a históricos de
desempenho para
planejamento futuro;
• Possibilita processo
decisório colaborativo
para maximizar recursos
e melhorar previsibilidade.

Nossas soluções de última geração permitem que as operações sejam tranquilas
e seguras, através de sistemas precisos de gestão, planejamento e informação.
Com o PORTCONTROLTM ajudando seus processos empresariais, você
está preparado para enfrentar desafios agora e no futuro, minimizando
o risco de erros caros e de acidentes perigosos ao longo do caminho.
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CRITÉRIO PARA
SOLUÇÕES
Nenhuma outra empresa combina um conjunto de
conhecimento portuário tão abrangente quanto
a Saab. A todo momento, um quarto de toda a
navegação do planeta está sendo processada pelas
soluções Saab de Gestão de Tráfego Marítimo.
O PORTCONTROLTM atende às necessidades especializadas dos
terminais e portos modernos. Todos os nossos elementos construtivos
são modulares e configuráveis como opcionais. Quando combinados,
proporcionam a funcionalidade total necessária para administrar um
porto, um terminal ou um serviço de praticagem.

ESTATÍSTICAS PORTUÁRIAS
Todos os elementos construtivos
dispõem de aplicativos móveis
para que os clientes conservem
registros para análise contínua
dos indicadores fundamentais de
desempenho (Key Performance
Indicators - KPIs), incluindo
o impacto de mudanças de
diretrizes, por exemplo.
FATURAS PRECISAS
PORTCONTROLTM,
TERMINALCONTROLTM
e PILOTCONTROLTM
compartilham a mesma
funcionalidade de faturamento
precisa e rápida para melhorar o
fluxo de caixa e aumentar receitas.
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Cartografia

Navegação
de precisão

Pesquisa

Compartilhamento de
dados em tempo real

Visualização
em 4D

Monitoramento
de frota

FROM FAIRWAY TO FREEWAY

Hidrografia

Treinamento
Análises
de tráfego

Monitoramento
ambiental

Comunicação
integrada

Gestão de pontes
e eclusas

Monitoramento
do tráfego

Vigilância

Gravação e
reprodução

Busca e resgate (Search
And Rescue - SAR)

Sistema de informação
para o gerenciamento
do trânsito de
embarcações (VTMIS)
ISPS

Segurança
Gestão de
propriedades

Armazenamento e
análise de dados

Gestão de
visitas

Cenário comum de
operações (COP)

Gestão de
recursos

Alarmes e
incidentes
Subsistemas
integrados
Controle de
portões

PORTCONTROLTM
Sistema de informação
para o gerenciamento
de portos (PMIS)

Mobilização
de práticos
PILOTCONTROLTM
Gestão de práticos

Cargas geral

Serviços de
treinamento

MARITIMECONTROLTM

SAFE

Faturamento

Simulador
de VTS

Despacho
de práticos
Faturamento
de praticagem

Contêineres
TERMINALCONTROLTM

Operações

Planejamento

Faturamento

Gestão de
pedidos

Sistema de Operação
de Terminais (TOS)
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ESCALABILIDADE
PERFEITA
O PORTCONTROLTM é flexível e pode ser moldado para
se adaptar a seu modelo de negócio. É possível incluir aplicativos
pré-existentes ou de terceiros, a fim de que investimentos anteriores
sejam preservados. Cada porto é distinto, e por isso investimos tempo
aprendendo sobre o seu negócio, fazendo as perguntas certas para
traduzir suas necessidades em uma solução totalmente customizada.
Com a Saab, você pode começar pequeno e crescer depois. Nossos elementos
construtivos já comprovaram sua excelente escalabilidade, desde pequenos
portos até sistemas nacionais multiportuários, e novos elementos podem ser
acrescentados conforme as necessidades do cliente.
Enquanto isso, você se beneficia com as melhores práticas do setor fundamento do conhecimento Saab.
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SEU PARCEIRO
DE CONFIANÇA
Com o PORTCONTROLTM, a
Saab faz muito mais que fornecer
soluções líderes no setor. Nós
nos tornamos seu parceiro de
confiança, formando uma relação
de longo prazo para permitir que
seu porto ou terminal evolua para
desenvolvimentos tecnológicos
futuros e satisfaça suas exigências
em constante mudança.

Nós apoiamos nossos clientes em todos
as etapas de sua trajetória – incluindo
5 dos 12 maiores portos de contêineres do
mundo, além de autoridades portuárias,
operadores de terminais e provedores
de serviços portuários espalhados
pelos seis continentes do globo.
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Segurança e eficiência são duas palavras-chave para o negócio de
gestão de tráfego marítimo da Saab. Fornecemos soluções para navios,
portos e guardas costeiras no mundo inteiro. Nossos produtos ajudam
a operar portos eficientes, gerir segurança e tráfego em vias navegáveis,
proteger o meio ambiente, suporte a requisitos legais e guardas costeiras,
realizar pesquisas submarinas e garantir uma navegação segura.

CONCEBIDA POR DEDICADOS
ESPECIALISTAS QUE COMPARTILHAM
DÉCADAS DE CONHECIMENTO DO
SETOR, A ABORDAGEM DE PONTA DA
SAAB DÁ A VOCÊ O CONTROLE TOTAL
SOBRE A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DE
SUAS OPERAÇÕES MARÍTIMAS.

mtminfo@saabgroup.com
saab.com/maritime

