NAVIA
AGILE OPERATIONS SOFTWARE

CANTANHEDE
O CASAMENTO PERFEITO
ENTRE UMA ECONOMIA
TRADICIONAL, TECNOLOGIA
DE PONTA E,…
BOM AMBIENTE.

Há vários anos que Cantanhede traçou o seu destino,
alargar o seu desenvolvimento económico, então
baseado no setor primário, a outras áreas emergentes,
como por exemplo a Biotecnologia.
Estrategicamente percebeu-se desde logo que, para
promover desenvolvimento, são necessárias boas
infraestruturas e bom ambiente. Com essa
incumbência, o município criou em 2002 a INOVA,
a empresa municipal responsável por este pelouro.
O NAVIA™ entrou neste projeto de desenvolvimento
em 2011, sendo presentemente, uma ferramenta
basilar para que a INOVA concretize a ambição
de todo um concelho.

A implementação do NAVIA™ tem-se traduzido num aumento da
eficácia e eficiência dos processos produtivos, com um contributo
relevante, para a sensorização e monitorização das várias componentes
dos sistema de abastecimento de água e de saneamento de águas
residuais. Constitui uma ferramenta que tem permitido concretizar um
dos objetivos estratégicos da INOVA-EM, que passa pela adoção de
tecnologica fiável, eficaz e adequada a dimensão da empresa.

O NAVIA™ está na base do bom desempenho e da garantia de qualidade
de uma infraestrutura que produz e leva água potável a 37 000 habitantes
e que recolhe e trata as águas residuais produzidas nos 390 km2 da sua
área de intervenção.
É que, a consciência de que um sólido projeto de desenvolvimento, tem
que estar fundamentada em boas infraestruturas e num bom ambiente,
está interiorizada nesta região há muitos anos.
Se esta ambição for suportada por uma ferramenta que garante a
sustentabilidade, a qualidade e o conhecimento, como o NAVIA faz
desde 2000, então estaremos mesmo a falar de um caso concreto
de SMART UTILITIES FOR BETTER CITIES.

Elsa Bastos / Samuel Martinho
Responsáveis pela Gestão e Operação dos Sistemas

Nuno Laranjo
Director Financeiro
A utilização do software NAVIA na gestão e controlo operacional dos
sistemas de abastecimento de água e de saneamento de águas
residuais, permitiu gerar mais conhecimento acerca do comportamento
das respetivas infraestruturas, traduzindo-se em ganhos de eficácia e
eficiência. A sua implementação, tem contribuído para a digitalização
dos processos produtivos e para a agregação numa única base de
dados, de toda a informação proveniente das equipas operacionais e
dos equipamentos de monitorização, permitindo controlar cerca de
500 variáveis, provenientes de 145 instalações.
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O QUE É QUE O NAVIA FAZ NA INOVA?

SOBRE O NAVIA™

INTERNAMENTE À EMPRESA

Um software que reúne numa única plataforma toda a operação e
manutenção de uma infraestrutura, processo ou território, permitindo
aceder em qualquer instante e em qualquer lugar ao nível de execução
da operação, dos recursos utilizados, das equipas envolvidas e dos
dados e registos efetuados.

Adquire automaticamente dados e ocorrências das infraestruturas
Garante a qualidade da água
Recebe dados das equipas operacionais
Liga em tempo real toda a equipa
Gere toda a atividade
Realiza a agregação de dados com outros softwares - CRM, SIG, SCADA
Suporta toda a atividade de operação e manutenção das infraestruturas
Retém e disponibiliza todo o conhecimento
Suporta a gestão do risco

Ao reconhecer todas as infraestruturas de uma cidade e identificar as
respetivas operações inerentes a cada uma delas, NAVIA™ consegue
providenciar, numa única plataforma, toda a informação necessária
para a gestão e manutenção dos equipamentos públicos, desde a
iluminação até ao mobiliário urbano, desde jardins públicos até
parques de estacionamento.
Independentemente da dimensão, não estará na hora de descobrir o
que o NAVIA™ pode fazer pela sua cidade?

Garante a eficiência e a produtividade da equipa
EXTERNAMENTE À EMPRESA
Através da sua app, liga a empresa aos cidadãos
Operacionaliza a gestão comercial
Liga-se a outras entidades e à sociedade
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