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City App: Gestão Remota de
Equipamentos Urbanos
Com o CityApp, fique informado sobre o status dos seus ativos em tempo real. Aplicativo web seguro e de
alta performance. Acessível diretamente de qualquer navegador de rede.

Tempo Real
Com o CityApp, fique informado sobre o status dos seus ativos em tempo real. Aplicativo web seguro e de alta performance. Acessível diretamente de
qualquer navegador de rede.

Controle seus equipamentos urbanos
Com CityApp, você pode identificar cada um de seus equipamentos urbanos: iluminação pública, sinalização semafórica, terminais de recarga de veículos
elétricos, instalações de vídeo monitoramento e sinalização rodoviária.

A rua em primeiro lugar
O CityApp é um aplicativo desenvolvido para acompanhar e facilitar as atividades de operação e mantenimento graças à sua versão para tablets,
elaborada por e para equipes de obras e de manutenção.

Através da versão do aplicativo para tablets, a equipe é capaz de acessar as informações relativas a um equipamento e seus acessórios e realizar o
diagnóstico necessário de forma rápida e precisa.
A equipe entra com os detalhes sobre as intervenções realizadas em tempo real, insere as informações dos equipamentos envolvidos diretamente em sua
base de dados e segue imediatamente para sua próxima atividade. Mantendo a base de dados sempre atualizada.

Visão global dos seus ativos
Com aplicativo web, você pode acompanhar em tempo real as informações relativas aos equipamentos urbanos, auxiliando no planejamento e
coordenação das atividades de manutenção e outras intervenções.
Você pode gerar relatórios de atividades e seguir os indicadores de performance visando a otimização dos custos.
Com o aplicativo CityApp Energie, você pode acompanhar o consumo teórico e real de seus equipamentos e assim identificar potênciais pontos para
redução de consumo.
Combine o CityApp com outras opções de sistemas embarcados nos equipamentos urbanos para entrar na era das cidades conectadas.

https://youtu.be/1bZcEcr_aTc
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