www.decimal.pt/qo

www.decimal.pt

www.decimal.pt/qo

Portugal

Pág.1

QuartelOnline

Introdução

QuartelOnline é uma aplicação que vem no seguimento do trabalho já desenvolvido ao nível do
projecto DecimalFire. Trata-se de uma ferramenta integradora de serviços internos e externos à
Aplicação, no sentido de automatizar e rentabilizar todo o trabalho relacionado com gestão de
meios materiais e humanos existentes no Corpo de Bombeiros.
Opcionalmente Quartel Online, pode ser uma aplicação autónoma ou integrada com DecimalFire.
Informação sobre Quartel Online usando o Painel / TV:
O Quartel Online vai aceitando os registos de entrada e saída dos Voluntários e Assalariados, que
possam ocorrer nas 24 horas do dia, sendo essa informação apresentada imediata e
automaticamente no Painel/TV. Desta forma, toda a movimentação de pessoal entrado e saído fica
registada, bem como apresentado no Painel em permanência. Todo o pessoal enquanto não é
associado a uma ocorrência fica com um status verde.
Também, ao ser registada uma ocorrência na aplicação DecimalFire, o painel / TV será
automaticamente actualizado indicando a própria ocorrência, a viatura ou viaturas associadas a
essa ocorrência, e alterando o status dos Bombeiros que integram a tripulação para amarelo.
Permite, em suma, fazer a gestão total dos meios e bombeiros disponíveis no Quartel.
Relógio de Ponto:
O Relógio de Ponto, estando ligado ao “Quartel Online”, permite registar a entrada e saída de
Bombeiros, o que vai permitir mostrar a sua disponibilidade no Ecrã / TV.

Fig. 1 - QuartelOnline a
funcionar em Ecrã / TV
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Tabelas »
Bombeiros
Tab. Postos
Tab. Situação Quadro
Viaturas
Tab. Tipo viatura
Códigos de Ocorrência
Tipos de Horários
Criação de Movimentos

QuartelOnline

Movimentos »
Registo de Ocorrências
Marcações Manuais

Consultas / Mapas »
Registo de Ocorrências
Marcações Manuais

dRecord »
Consulta de Registos Telefónicos
Status Central Telefónica
Parâmetros

Utilitários »
Mensagens Internas »
Enviar / Receber
Dados do Utilizador

Fig. 2- Software QuartelOnline e
Relógio de Ponto a funcionar em simultâneo
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