SEGURANÇA AO ALCANCE DE TODOS

TECNOLOGIA
A SERVIÇO DA
SEGURANÇA
O Helper é um sistema inovador que
utiliza tecnologia para promover o
bem-estar das pessoas, contribuindo
para a gestão da segurança pública e
otimizando os seus investimentos. Seu
grande diferencial é atender a situações
de emergência remotamente e de forma
interativa, permitindo a comunicação
do cidadão com o Centro Integrado de
Controle e Comando (CICC).

SUA PRESENÇA OSTENSIVA INIBE

A CRIMINALIDADE E AUMENTA A
SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

O HELPER POSSUI 4 M
DE ALTURA

Recursos Inovadores e Essenciais
O Helper une tecnologia e ostensividade. Sua estrutura física robusta e seu giroflex fazem com que
sua presença seja notada à distância e o caracterizam como um instrumento de segurança pública.

BOTÃO DE EMERGÊNCIA
Para ser acionado pela
população em casos de
emergência, diminuindo
o tempo de resposta a
situações de risco.

MENSAGENS DE ÁUDIO

Reprodução automática de
mensagens de áudio pré-gravadas,
inclusive para divulgação de
campanhas educativas.

COMUNICADOR DE ALTA INTENSIDADE
INTERCOMUNICADOR

Canal de comunicação
direto com a autoridade
de segurança.

CÂMERAS 360O

Conjunto de câmeras para
gravação e transmissão de
imagens 360º em tempo
integral.

SIRENE E GIROFLEX

Sistema de Sirene e Giroflex
que potencializam sua
presença.

CÂMERA SPEED DOME

Possibilita a captação de imagens
de longa distância e permite o
controle pelo operador.

Sistema de áudio de alta intensidade
para que a autoridade de segurança
se comunique com os cidadãos e
suspeitos no ambiente monitorado.

BLINDAGEM

A estrutura é resistente ao
disparo de armas de fogo de
pequeno calibre e a tentativas
de vandalismo.

SENSOR DE VANDALISMO

Detecção automática de vandalismo
com acionamento da Sirene e da
autoridade de segurança.

INOVAÇÃO BRASILEIRA

Tecnologia brasileira patenteada.

O HELPER É UM RECURSO IDEAL PARA

OFERECER SEGURANÇA EM LOCAIS PÚBLICOS
E PRIVADOS, TAIS COMO RUAS, PRAÇAS,

PARQUES, BANCOS, TERMINAIS DE ÔNIBUS,
PONTOS TURÍSTICOS, ESCOLAS, ESTÁDIOS,
LOCAIS DE TRÁFEGO E CONSUMO DE DROGAS.

Análise inteligente de vídeo

situações de risco detectadas automaticamente
Recurso embarcado que possibilita analisar automaticamente a imagem capturada
para detectar situações de risco e realizar outros controles, destacando-se:

Aglomeração de pessoas

Invasão e circulação em áreas proibidas e restritas
Contagem de pessoas e objetos
Barreiras virtuais

Alarme de velocidade
Controle de direção

(OCR) Reconhecimento de placas

Outros Recursos

Integração com outras tecnologias
Rastreamento de viaturas

Software de gestão de ocorrências

Em Desenvolvimento

Reconhecimento de face

Detecção de disparo de arma de fogo

Agilidade
nas informações
e monitoramento
em tempo real

Conceito
Standalone

A característica ostensiva do Helper e seus
recursos de Análise Inteligente de Vídeo,
detecção de vandalismo, reprodução de
mensagens de áudio e o acionamento
automático da Sirene e Giroflex o tornam um
sistema autônomo, reduzindo a necessidade
de investimentos em infraestrutura de
comunicação e pessoal.

O Helper permite transmissão de dados
tornando esse sistema amplamente capacitado
para transferir informações via redes de telefonia
fixa, celular, rede sem fio, fibra ótica e satélite.
Assim, tudo é monitorado remotamente por
câmeras em um Centro Integrado de Controle e
Comando (CICC).

Cidadania
e segurança

A segurança pública é um direito de todos
e é dever do poder público garanti-la.
É do interesse de todos o zelo pela cidadania,
o investimento em segurança e o policiamento
eficiente. O Helper foi criado justamente
para promover a tranquilidade e o bem-estar
das pessoas, contribuindo efetivamente para a
gestão da segurança pública.

Softwares
avançados
e flexíveis

O sistema Helper contempla softwares
para gestão de ocorrências pelo Centro
Integrado de Controle e Comando (CICC)
com flexibilidade de integração com
outros softwares existentes, possibilitando
atender demandas especificas que se
fazem necessárias em alguns municípios.

A INOVAÇÃO É
NOSSA ESSÊNCIA

Uma empresa que investe em
tecnologia pensando em segurança

A Helper Tecnologia de Segurança é uma empresa que desenvolve e aplica
tecnologia para a segurança das cidades. Contando com a visão inovadora de um
time de executivos com grande experiência nas áreas de segurança e projetos
voltados ao setor público, a empresa oferece tecnologia avançada e planejada para
promover a ordem e o bem-estar de toda a sociedade.

É essa visão com prioridade na inovação
e no coletivo que impulsiona a Helper
Tecnologia de Segurança a buscar
constantemente a excelência e o
desenvolvimento para a prestação de serviços,
aplicando-os com eficiência e contribuindo
com um país mais humano e mais seguro.

O Helper é peça fundamental para completar algo muito maior:

Programa Cidade Mais Segura

O programa CIDADE MAIS SEGURA é um conjunto de ações para promover a segurança
pública através da tecnologia, com o suporte fundamental do sistema Helper e de
materiais voltados para conscientização da importância da segurança preventiva.

Com o programa CIDADE MAIS SEGURA, cada cidade estará mais protegida,
modificando o cenário atual de violência do país.

Importante

A Secretaria Nacional da Segurança Pública do
Ministério da Justiça (Senasp/MJ) divulgou em
dezembro de 2013 o resultado da Pesquisa Nacional de
Vitimização. Os números mostram a necessidade de criação
de mais serviços para a população comunicar a polícia
quando for vítima de um crime, evitando a subnotificação.
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