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Após o 11 de Setembro,
a Organização
Marítima Internacional
(IMO) decidiu acelerar
a implementação do
Código Internacional
para Proteção de
Navios e Instalações
Portuárias (ISPS Code)

O ISPS Code entrou em
vigor em julho de 2004,
com a inserção da
Resolução 2, no
Capítulo XI-2 anexo à
Convenção
Internacional para a
Salvaguarda da Vida
Humana no Mar
(SOLAS).

Primeira versão do GISP
(Gestão Integrada de
Segurança Portuária).
As empresas
especializadas em
segurança portuária
Securetech e JCL
lançam o sistema em
Santos

03/2019
Lançamento mundial da
versão 1.0 do GSITOOLS,
em parceria com a BS4 e
CE2S na plataforma
HUBTOOL e POWERBI
abrangendo além de
portos a segurança
aeroportuária e
corporativa em ambiente
ágil e inteligente

O QUE É GSITOOLS
Aplicativo Cloud
TECNOLOGIA para garantir, de forma ágil, a coordenação e o controle
da SEGURANÇA PORTUÁRIA, AEROPORTUÁRIA E CORPORATIVA

Multiplataforma
Acesse de qualquer tela, qualquer lugar e a qualquer hora aplicativos
personalizados para atender suas necessidades

BI e Machine Learning
A GESTÃO DE SEGURANÇA da sua empresa mais ágil, inteligente,
inovadora, integrada e produtiva amparada em ferramenta de AI e BI de
ponta

GSITOOLS
Um conjunto de ferramentas de gestão aplicadas à segurança assistidas por AI e ML numa plataforma moderna
(HUBTOOL E POWER BI) adaptável a qualquer tela e que garante acesso às informações em qualquer lugar, hora e

formato, permitindo um acompanhamento on-line da segurança do seu Porto, Aeroporto ou Corporação.

O QUE ELE ENTREGA
Dashboards Operacionais

Visões operacionais
padronizadas permitem
que o próprio setor
operacional visualize as
informações geradas
antes de torná-las
publicáveis, o que
mantém o controle da
informação fiel à origem
do dado

O QUE ELE ENTREGA
BI Gerencial

Visões gerenciais
customizadas e
personalizadas criadas
em tempo de
implantação de acordo
com a necessidade de
cada gestor, mostrando
informações
sumarizadas e o Drill
Down (navegação
detalhada) até a origem
do fato

O QUE ELE ENTREGA
Orientado à Estratégia

Através da ferramenta
de OKR orientada para a
segurança conseguimos
trazer cada ação do
plano de segurança ou
das análises de
qualidade sempre
alinhadas a objetivos
específicos da
Instituição, Unidade ou
Setor

O QUE ELE ENTREGA
Análises de Segurança
Completas

Análises do mais alto
nível da segurança da
instituição em
conformidade com o
ISPS CODE e os mais
modernos padrões de
qualidade até a geração
de planos de ação para
acompanhamento das
decisões tomadas

O QUE ELE ENTREGA
Acompanhamento On-line

Permite, quando
autorizado, acompanhar
remotamente ou acessar
os dados e imagens
relacionados a cada
ocorrência, o agente
pode retransmitir dados
e imagem da ocorrência
seguindo uma
hierarquia, desde uma
localidade no terminal,
até o Porto Organizado,
Cesportos, Conportos e
GSI
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