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ESTUDO DE CASO
CASO DE USO RADIAN FLEX

O DESAFIO

Uma empresa de eletricidade, água, gás ou outra empresa de 
serviços públicos coleta grandes volumes de dados de forma 
instantânea e contínua. Os operadores na sala de controle precisam 
de uma maneira simples, mas abrangente, de exibir, interpretar 
e colaborar com esses dados complexos. Visualizar e manipular 
esses dados de maneira oportuna e eficiente é um desafio 
enfrentado por todas as empresas de serviços públicos. Em muitas 
instalações mais antigas, o procedimento operacional padrão 
usa telas pequenas e independentes para visualizar os dados. 
Salas de controle modernas se beneficiariam de uma plataforma 
central que torna imediata a visualização de dados e colaboração. 
Numa emergência, a interpretação rápida de dados e a tomada 
de medidas corretivas podem salvar vidas. Operadores precisam 
de acessar, interpretar e manipular conteúdos para solucionar 
problemas na área a fim de evitar a perda de uma vida humana ou 
outra tragédia.

Como as empresas de serviços públicos podem reduzir o 
risco otimizando as instalações de video wall na sala de 
controle para proteger os trabalhadores e o público em geral

de fácil utilização. Embora seja ideal para implementação hoje, 
este sistema preparado para o futuro também permite que você 
adicione facilmente monitores e fontes de conteúdo à medida que 
sua instalação cresce.

SOBRE A BLACK BOX
A Black Box® é um provedor de soluções de TI confiável que oferece produtos de tecnologia de ponta e serviços de 
consultoria de classe mundial para empresas em todo o mundo, em todos os setores. A amplitude de nosso alcance global 
e a profundidade de nossa experiência aceleram o sucesso do cliente ao reunir pessoas, ideias e tecnologia para resolver 
problemas de negócios do mundo real.

A SOLUÇÃO
Ingresse no Radian Flex Esta solução de video wall baseada 100% 
em software funciona em praticamente qualquer hardware. 
A interface de usuário de arrastar e soltar permite a seleção, 
redimensionamento e reconfiguração rápida de fonte.  Recursos 
avançados como transparência, animação, apresentação de slides 
e criação de textos criam um espaço de colaboração e visualização 

O RESULTADO
Com o Radian Flex implantado, as empresas de serviços públicos 
podem monitorar o desempenho e exibir o conteúdo na sala de 
controle. Uma exibição unificada de software de monitoramento, 
transmissões ao vivo, feeds de câmeras IP e outras fontes dá vida à 
ação em campo: por exemplo, ver e controlar o que a rede elétrica 
está fazendo em um determinado local, em tempo real e com a 
flexibilidade para visualizar medidores e outros equipamentos 
de monitoramento direto da área de trabalho. Faz tudo isso 
com resolução incomparável, clareza supernítida e tempo de 
inatividade zero. Obtenha, ao seu alcance, as informações de 
que você precisa para tomar decisões rápidas e bem informadas 
em segundos para mitigar um problema em uma situação de 
emergência. O Radian Flex oferece uma plataforma centralizada 
que conecta fontes críticas de negócios e sistemas de vídeo wall, 
local ou mundialmente, e também aumenta a eficiência, o tempo 
de resposta e a produtividade dos funcionários.

http://BLACK-BOX.EU

