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Última atualização em Julho de 2022 

 
 
O WeAVA é uma plataforma de PSIM, capaz de receber e tratar eventos gerados a partir 
dos analíticos de vídeo ofertados pela própria plataforma ou analíticos de vídeos ofertados 
nas câmeras de terceiros. O WeAVA também recebe, analisa e trata eventos de diferentes 
dispositivos como centrais de alarmes de intrusão via receptora, botões de pânico ou 
sistemas de terceiros integrados.  
 
A plataforma pode ser oferecida nas modalidades on-premisses, com todo o hardware e 
software instalado no cliente. Em modelo híbrido, com parte da estrutura em Cloud e parte 
na estrutura do cliente ou no modelo On-Cloud, com toda a infraestrutura em nuvem.  
 
A estrutura do projeto atualmente trabalha com Stream, utilizando as câmeras de rede IP 
ou imagens obtidas a partir da porta de rede do DVR, no caso do uso de câmeras 
analógicas e digitais. Quando um alerta é gerado, a partir das condições pré-definidas 
pelo usuário, as imagens coletadas são analisadas no equipamento (Box) instalado na 
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mesma rede das câmeras e, informações em metadados são encaminhadas a um centro 
de tomada de decisões (servidor). Os alertas são tratados no centro de controle e são 
gravados em bancos de dados. As imagens dos incidentes são retidas nos BOX, para 
captura pelo usuário, quando desejado. 
 
No WeAVA, temos a seguinte hierarquia: 
 

Organização  →  Unidades  →  Ambiente  →  Dispositivos 
 

• Organização - cliente, instituição a ser monitorada; 
• Unidades - locais a serem monitorados da organização; 
• Ambiente - ambientes dentro de cada unidade; 
• Dispositivos - dispositivos hardware que estarão dando suporte ao 

monitoramento, são eles: 
• Boxes (arquitetura que permite a inserção de Analíticos nas câmeras) e 

Câmeras; 
• Centrais de Alarmes; 
• MagicBox (embarcado que realiza o serviço de integrar dispositivos IO); 
• Câmeras Integradas (câmeras com seu próprio analítico);  
• Equipamentos (dispositivos utilizados para integração). 

 
Exemplo: 

Organização – WeSafer; 
Unidade - Recife, São Paulo, Bahia; 
Ambiente - Corredor A e Showroom.  
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Monitoramento de Alertas 
 

Ocorrências são notificações ocasionadas por Alertas ou Rondas, que aparecem na 
tela de monitoramento para serem tratadas com descrições detalhando suas causas. 
 Os alertas podem ser provenientes de Boxes e câmeras, centrais de alarmes, 
MagicBox, câmeras integradas e Equipamentos. 

 

Dashboard 
 
 Ao realizar o login a primeira tela de acesso é o dashboard de monitoramento. 
 

 
 
 
 Para escolher quais unidades monitorar dentre as disponíveis para o usuário, no 
campo “Selecionar unidade(s):” teremos o dropdown para seleção das mesmas. O 
usuário pode selecionar uma unidade, algumas unidades ou todas unidades. 
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Cards de Alerta 

  
 Disponibilizados no dashboard, através dos cards para o tratamento e realização 
de seus respectivos planos de ações.  
 

 
 
Padrão de cores dos alarmes:  

 

Crítico Vermelho 

Alto Laranja 

Moderado Amarelo 

Baixo Verde 

Mínimo Azul  
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Informações disponíveis no card:  
 
Screenshot: imagem de evidência do alerta gerado. Pode ser acessado, através deste 

botão no card do alerta  
 

 
 
 

Localização: disposição geográfica da câmera. Pode ser acessado, através deste botão 

no card do alerta . Numa nova guia será aberta a localização da câmera no Google 
Maps 
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Live: vídeo ao vivo da câmera que está com alerta. Pode ser acessado, através deste 

botão no card do alerta . 
 

 
 

Acionamento IOT: vincula dispositivos que podem ser acionados mediante o alerta 

Pode ser acessado, através deste botão no card do alerta . 
 

 
 
O toggle OFF/ON permite ativar e desativar o dispositivo vinculado a este alerta. 
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Validação do alerta 
 

A primeira etapa na validação do alerta é a validação. Seleciona o card que 
deseja ser tratado com dois cliques e será aberto o modal de validação. 

 

 
 

● Válido - Alerta correto, analítico funcionou corretamente e era uma situação 
esperada que gerasse alerta. 

● Inválido - Alerta correto, analítico funcionou corretamente, porém numa 
situação que não era esperado o alerta. 

● Falso positivo - Alerta incorreto, analítico não funcionou corretamente.  
 

Reagendamento de Alerta 
 

Utilizando o botão “Reagendamento de Alerta” é possível definir um horário em 
qual o alerta irá voltar a “Ocorrências ativas” para ser tratado. Quando o alerta é 
reagendado sai de “Ocorrências ativas” e vai para “Ocorrências pendentes”. 
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O alerta ficará pendente até o horário definido e voltará a “Ocorrências ativo” no 
horário definido. 

 

 
 

Detalhamentos  
 
Para os alertas validados como “Válido” na “Validação do Alerta”, após a validação 

será aberto um modal com os detalhes do alerta.  
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Através do link em “URL” o usuário terá acesso ao vídeo evidência do alerta 

 
 

Ocorrências  
 
O usuário irá escolher um grupo de ocorrência que o alerta se enquandra. Ou seja, 

utilizando o exemplo abaixo o alerta pode ter sido causado por “acesso negado”, ou 
“invasão detectada”, ou qualquer outro grupo listado. Podendo deixar alguma observação 
se necessário e ver o mapa com a localização do alerta. 

 

 
 
 Para alertas que têm “Detalhamento” e “Ocorrência” toda a informação aparecerá 
no mesmo modal.  
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Plano de ação  
 
 Para os alertas validados como “Válido” na “Validação do Alerta”, após a validação 
será aberta uma nova tela para tratamento de Plano de Ação.  

No plano de ação é possível ser definido um tratamento individualizado para cada 
alerta, podendo ter: instrução escrita, decisão (condicional sim e não), ligação, email, sms. 
 

 
 
 Para o tratamento basta clicar sobre os blocos e realizar a interação de cada 
bloco até o fim do tratamento 
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Central de Alarmes  
 
 O tratamento de central de alarmes segue o mesmo padrão dos alertas já citados, 
podendo estar associado a validação, detalhamento, ocorrências e plano de ação. E 
podendo ser reagendados. 
 
 Na tela inicial, monitoramento, os alertas de central de alarmes estão dispostos no 
quadrante inferior “Central de alarmes”. 
 

 
 
 
 Esses alertas são chamados de “alerta pai'', representam a central inteira (com 
todas suas zonas, dispositivos associados). Se a central de alarmes A for disparada, 
chegará o alerta “Central de Alarmes A” no local indicado.  
 Ao dar o double click no card, será aberta uma tela modal com os “alertas filhos”, 
representando as zonas.  
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 Desta forma teremos o alerta pai indicando que a central de alarmes está 
disparada e o alerta filho indicando quais zonas foram disparadas e possibilitando um 
tratamento individualizado. 
 

Stream de Vídeo   
 O stream de vídeo pode ser realizado pelo Vídeo Ao Vivo, Vìdeo Wall e Ronda 
Virtual para finalidades distintas. As câmeras devem ter IP público, caso seja privado 
deve estar conectado a VPN ou no mesmo ambiente do WeAVA Web (on premisse). 

 

Vídeo Ao vivo 
 

Acessa ao stream das câmeras que o usuário tem permissão de uso, podendo ser 
as imagens colocadas na ordem e no grid desejado. Essas câmeras podem ser de 
organizações, unidades distintas. 
 
 Para acessar seguir o fluxo: Login > Vídeos > Ao vivo 
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Vídeo Wall 

 
Tela para uso em paralelo a tela de monitoramento de alertas. Conforme cheguem 

alertas, ocorrências, o stream da câmera em alerta será aberto no grid da tela paralela. 
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Ronda Virtual 

 
Ronda realizada por câmeras, sequências de visualização de câmeras com tempo 

estimado por câmera numa rota, realizando rondas em horários agendados. 
No momento em que a ronda foi agendada, chegará um card de Ronda para seu 

tratamento.  
 

 
 

 A ronda pode ser: 
● Manual - O usuário realiza a troca entre câmeras manualmente, dentro do tempo 

e sequência definidos previamente. 
● Virtual - Finalizado o tempo estimado por uma câmera, o próprio sistema faz a 

trocas de câmeras na sequência previamente estabelecida. 
 
 

 Passagem de câmeras na ronda: 
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 Tratamento de rondas podem também ocorrências, o fluxo é o mesmo descrito 
anteriormente, a diferença são os grupos de ocorrências voltados para cenários de 
ronda. 
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Analíticos 
Os analíticos são a Inteligência Artificial que analisa imagens e de acordo com a 

sua lógica definirá o que é, ou não, um alerta. Para isso utiliza “classificadores” que 
indicará as classes que estarão sendo validadas para o cumprimento da lógica.  

 

Configuração de analíticos 
 
Fluxo: Configurações > Boxes e Câmeras > Câmeras > Analíticos  
 

 
 

 
● Horário de funcionamento: dias e horários em que o analítico estará em 

funcionamento  
● Parâmetros: classificadores 
● Agendamento de Feriado: Em dias de feriado, o horário nesse campo será o 

horário em que o analítico funcionará  
● Tamanho de objeto: Intervalo de tamanho de objetos identificados na 

classificação 
● Redução de ruído: Ferramenta para ajuste de câmeras com ruído que atrapalham 

a ação do analítico.  
● Área de interesse: Área demarcada na imagem, analítico atuará dentro da área 

demarcada. Para fazer a marca basta clicar na tela em pontos distintos que o 
polígono será formado 
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Cruzamento de linha  
 

O analítico de Cruzamento de Linha da WeSafer detecta quando uma pessoa ou 
veículo ultrapassa uma linha virtual configurada. É possível definir o sentido do 
cruzamento e a classificação de pessoas ou veículos para garantir maior eficácia da 
operação. 

 
O cruzamento pode ser no sentido AB ou BA. 
 

 
 

Detecção de Movimento  
 

O analítico de Detecção de Movimento da WeSafer é capaz de detectar 
automaticamente movimentação de pessoas ou veículos (carros de passeio, ônibus ou 
caminhões) em áreas demarcadas, gerando automaticamente um evento 
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Ausência de Movimento  
 Com o analítico de Ausência de Movimento da WeSafer é possível detectar e gerar 
um alarme em tempo real, sempre que ocorrer a ausência de movimentação na área 
demarcada 

 
 

Violação de catracas e barreiras 
Com o analítico de detecção de Violação de Catracas e Barreiras da WeSafer, é 

possível identificar quando uma pessoa pula ou passa por baixo de uma determinada 
catraca ou barreira, em um ambiente onde foi configurado esse tipo de controle de 
acesso. 
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Detecção de Arma  
 Com o analítico de detecção de Arma de Fogo da WeSafer é possível identificar e 
gerar um alarme em tempo real, sempre que uma arma for visualizada na cena. 
 

 
 

Detecção de Máscara  
 Com o analítico de Detecção de Máscaras é possível receber alertas sempre que 
uma pessoa for detectada não utilizando máscaras em locais determinados, além de 
configurar alertas que identifiquem caso a pessoa esteja utilizando-a 
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Tempo de Permanência 
 Com o analítico de Detecção de Permanência da WeSafer, é possível identificar 
quando uma pessoa, veículo ou um objeto surge na imagem e permanece no local 
durante um tempo maior que o configurado. 
 

 

Aglomeração (aglomeração e dispersão) 
 
 Com o analítico de Aglomeração e Evasão da WeSafer é possível detectar quando 
uma área aglomerou uma quantidade de pessoas maior que o limite configurado. O 
analítico também trabalha sinalizando a evasão, indicando que no ambiente existe uma 
quantidade de pessoas menor que o valor configurado. É possível usar apenas 
aglomeração, apenas evasão ou os dois simultaneamente. 
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Modo Museu 
 

Com o analítico Modo Museu da WeSafer é possível gerar alertas sempre que um 
objeto seja removido de uma área configurada. 

 

Equipamento de Proteção Individual  
  
 Com o analítico de Detecção de Uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) 
da WeSafer é possível configurar materiais de proteção obrigatórios que devem constar 
em uma área selecionada e ser notificado quando não forem utilizados em tal ambiente. 
 

Detecção de Capacete  
 

Com o analítico de Detecção de Capacete da WeSafer é possível identificar 
quando uma pessoa está sem capacete e gerar um alerta para isso. 
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Detecção de Queda 
 
 O analítico de Detecção de Queda da WeSafer é capaz de detectar 
automaticamente quando uma pessoa ou objetos inanimados caem dentro de uma 
área determinada, gerando imediatamente um evento. 

 

 

Detecção de Emboscada 
 
 Este analítico identifica emboscadas, ele procura cenários no quais carros fiquem 
estacionados por muito tempo sem que pessoas desçam do carro. 

 

Vadiagem  
 
 Este analítico detecta pessoas que estejam “vadiando” numa cena. Vadiagem é 
definida, para utilização deste analítico, como o ato de permanecer na cena parado por 
muito tempo ou “rondando” uma área como se tivesse esperando algo. 
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Assalto com Moto  
 
 O analítico identifica assaltos com motos, ele gerará um alerta sempre que duas 
pessoas numa moto se aproximarem de uma terceira pessoa. 
 

Detecção de Violência 
 
 O analítico identifica cenas de violência, sempre que uma pessoa realiza 
movimentos bruscos em relação a outra. 

 
 

Saúde dos dispositivos  
 Para monitoramento da saúde dos dispositivos temos: monitoramento de 
dispositivos, rastreamento e qualidade de serviço 
 

Fluxo de acesso: Monitoramentos>Dispositivos, Monitoramento>Rastreamento, 
Monitoramento>Câmeras. 
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Monitoramento de dispositivos 
 
 Exibe o status dos dispositivos e permite acionar os dispositivos IOT associado 
 

● Sem comunicação; 
● Com comunicação; 
● Alerta. 

 
 

Rastreamento 
 
 Exibe dispositivos em sua localização com seus status de conexão 
 

● Sem comunicação; 
● Com comunicação; 
● Alerta. 
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Qualidade de Serviço 
 
Câmeras com mais alertas 
 
 Consulta num intervalo X de horas quais câmeras estão com mais alertas. 
Podendo ser enviado por email ou exporta em PDF/Excel. 

  
Excesso de alertas 
 
 Além da consulta permite estabelecer limite de alerta por câmera. Passado esse 
limite, por X tempo o analítico poderá ser desabilitado. 
 
A câmera será desabilitada após o seguinte fluxo:  
 
Analítico passou do limite por X tempo > EM AVISO 
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Após estar em aviso passou X tempo acima do limite > Analítico desabilitado 

 
 No momento em que o analítico fica em aviso chega um card no dashboard de 
monitoramento avisando ao usuário, com a seguinte descrição: "Excesso de alertas, seu 
analítico será desativado. Verifique qualidade de serviço." 
 

 
 
 A funcionalidade só será ativada se o Toggle “Desativação Automática” estiver ativo.  
 

Cards de falha de comunicação 
 
 Caso seja identificado que alguma Box ou Câmera esteja com falha de 
comunicação, os seguintes cards chegarão ao dashboard de monitoramento. 
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Planta baixa 
 
 Fluxo de acesso: Configurações>Unidades>Plantas 
  
 Essa funcionalidade permite ao usuário sobre a planta da unidade dispor da 
localização de câmeras, botoeiras, dispositivos IOT. 
 

Disposição 
 

 Para exemplificarmos a disposição da planta, utilizaremos o exemplo para apoio 
● Unidade: Analytical-Dev 
● Prédio: Prédio 1 
● Plantas: 

○ Planta 1 
○ Planta 2 

 
Uma unidade pode ter vários prédios, e cada prédio pode ter várias plantas. 
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Edição de Planta 
 
 Para adicionar os dispositivos na planta basta clicar no dispositivo na listagem 
lateral e depois clicar na planta na posição em que deve estar. E para retirar um 
dispositivo da planta double click no dispositivo que está na planta, e o mesmo voltará 
para a listagem lateral  
 

Dispositivos com alertas 
 
 Quando qualquer dispositivo da planta estiver com alerta ficará na cor vermelha, 
indicando que há um alerta a ser tratado. Para o tratamento o usuário deve utilizar o 
dashboard de monitoramento. 

 
 

Integrações 
  

É possível se integrar a sistemas terceiros para que seus alertas disparem 
no WeAVA. Atualmente o WeAVA recebe alertas das plataformas DGuard e Sigma. 
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Relatórios 
  

 O WeAVA dispõe de relatórios que podem ser utilizados pelo usuário na 
explanação de informações sobre Alertas, Históricos, Falhas de Comunicação e 
Operação: 
 

● Alertas 
○ Ações executadas 
○ Analíticos  
○ Dispositivos  
○ Quantidade de Alerta de câmeras  

● Histórico  
○ Alertas e Ocorrências  
○ Ativação e Desativação de Analíticos  
○ Eventos de Equipamentos  
○ Localização de dispositivos móveis  
○ Ocorrências  
○ Ronda Virtual  

● Falhas  
○ Boxes sem comunicação 

● Operação 
○ Registro de Atividades  
○ Tempo de resposta do monitorador  
○ Tempo de resposta do alerta  
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 Os relatórios possuem interfaces similares, alterando os campos dependendo da 
informação que será requerida. Seus dados podem ser consultados ou exportados em 
pdf ou excel, para alguns analíticos é possível acessar screenshot de alerta, vídeo 
evidência do alerta e vídeo de auditoria. Vídeo de Auditoria é o vídeo que grava a tela 
enquanto o operador trata o Plano de Ação. 
 
 

Histórico de Alertas e Ocorrência  
  
 Possui estrutura diferente dos demais relatórios, seu objetivo não é a exportação, 
mas sim consulta,  
 

1. Definir filtros para consulta desejada  
2. Posicionar na scrollbar no horário em que é desejado fazer a consulta 00:00:00-

23:59:59  
3. O círculo laranja representa alertas e o número a quantidades de alertas que 

aconteceram  
4. Ao selecionar, o vídeo evidência estará visível na “Visualização do alerta”. 
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Perfis de usuários 
 

● Administrador, acesso total do sistema.  
● Administrador da Organização, acesso total do sistema, numa única organização. 
● Supervisor, acesso total ao sistema, não gerencia usuários.  
● Monitorador, acessa qualquer organização e unidade, mas não acessa 

configurações. 
● Monitorador Cliente, acessa o que tem permissão, não tem acesso a configurações. 
● VideoWall, acesso a qualquer organização e unidade, e não tem acesso a nada que 

não seja a visualização de Video Ao vivo. 
● Visualização, acessa unidades que tem permissão, relatórios e não trata alerta. Tem 

acesso ao VideoWall  
● Integrador, usuário voltado para integração. Realiza acesso através da plataforma 

do cliente. Só pode existir um usuário integrador por unidade. 
● Mobile, visualiza os alertas pelo o mobile, mas não é possível tratá-los. Podendo 

acionar dispositivos da MagicBox vinculado a Box.  
● Monitorador Mobile, visualiza os alertas pelo o mobile, mas não é possível tratá-los. 

Podendo acionar dispositivos da MagicBox vinculado a Box e Acessar o WeAVAWeb.  
 

Botoeira Padrão  
 

   Editar 

    Excluir 

   Mais informações 

 Fechar sem salvar as alterações 

 Fechar e salvar as alterações 
 

 Salvar Mosaico 

 Selecionar Grid (Modo de exibição Mosaico) 
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 Tela cheia 
 

   
 
Padrão de cores:  
 
   Cor 1: Objeto passível de seleção 
  
   Cor 2: Objeto não pode ser selecionado 
 
 

  
 
 
 

 
 
Representa a continuidade de conteúdo nas demais páginas. 
 
 
 

Em qualquer tela que esteja ao clicar no WeAVA (Canto 
superior esquerdo de todas as telas) o usuário será 
redirecionado a tela inicial. 


