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Funcionalidades QIoT PRO

INTERFACES DE USO

Navegador de Internet - PCs ●

Navegador de Internet - Smartphones ●
Navegador de Internet - Tablets ●

ACESSO, SEGURANÇA e ORGANIZAÇÃO

Tela de login com senha ●

Restrição de acesso às empresas por usuários ●

Restrição de acesso aos ambientes por usuários ●

Restrição de acesso às principais funcionalidades por usuários ●

Organização dos usuários em grupos ●

Organização dos dispositivos na empresa por ambientes ●
Organização de várias empresas em mesma corporação ●

CONTROLE E SUPERVISÃO DE DISPOSITIVOS

Controle e supervisão de dispositivos compatíveis ●
Controle de dispositivos tipo Modo de Operação ●

DASHBOARDS

Geração de dashboards de qualquer informação detectada pelos dispositivos ●

Dashboards com gráficos tipo barra ou linha ●
Escolha de período do dashboard (análise diária ou mensal) ●

CENÁRIO

Criação de cenários com múltiplas ações para acionamento via usuário através do sistema 

QIoT (cenário de execução)
●

Execução, via usuário, de cenários com múltiplas ações (cenário de execução) ●

Criação de cenários com múltiplas ações para acionamento automático, de acordo com o 

estado dos dispositivos automatizados (cenário de automação)
●

Execução, via automação, de cenários (cenário de automação) ●

PROGRAMAÇÃO

Criação de programações de ações a serem executadas em data e hora específicos ●

Possibilidade de configurar recorrências diárias/semanal com escolha dos dias da semana 

onde as ações serão executadas
●

Permite a configuração de recorrência mensal ●

Permite que sejam definidos a data inicial, data final, hora inicial e hora final de cada 

programação. 
●

Permite a utilização, na programação, de um cenário cadastrado anteriormente ou de 

dispositivos isolados ●

AUTOMAÇÃO

Permite a criação de ações automatizadas do tipo notificação e/ou controle ●

No tipo Notificação, permite que, caso dispositivos do sistema atinjam determinados 

valores, sejam geradas notificações para os usuários
●

Permite a escolha dos usuários a serem notificados ●

Permite envio de notificações na tela do sistema e por email ●

No tipo Controle, permite que, caso dispositivos do sistema atinjam determinados 

valores, sejam geradas ações de controle para outros dispositivos
●

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES - SISTEMA QIoT



Permite a utilização, na automação de Controle, de um cenário cadastrado 

anteriormente ou de dispositivos isolados
●

Permite a criação da automação com apenas uma regra, ou com um agrupamento de duas 

regras;
●

Permite a criação da automação com uma data inicial, data final, hora inicial e hora final. 
●

Possibilidade de configurar recorrências diárias/semanal com escolha dos dias da semana 

onde as automações poderão serão executadas
●

Permite a configuração de recorrência mensal ●

Permite que sejam definidos a data inicial, data final, hora inicial e hora final onde as 

automações poderão ser executadas 
●

Permite que determinada automação só seja executada quando os dispositivos analisados 

estejam em determinados Modos de Operação ●
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