SERIS - MARÍTIMO
Descubra o desconhecido no
espaço marítimo, para maior
segurança e vigilância.
Projetado para as agências de
segurança marítimas e costeiras, o
SERIS - Marítimo aproveita
informações terrestres e celestes em
tempo real para ajudar a gerenciar
melhor e prevenir desafios de
segurança marítima cada vez mais
complexos, como disputas marítimas
territoriais, ameaça de terrorismo
marítimo e a pirataria e o roubo no
mar enfrentados no mundo de hoje.
RECURSOS DE ANTECIPAÇÃO
MELHORADOS COM ANÁLISES
INTELIGENTES
Desenvolvido com análises
inteligentes e recursos de criação de
sentido, o SERIS - Marítimo permite
aos usuários descobrir anomalias que
podem ser convertidas em insights
contextuais e em inteligência
acionável. Com o monitoramento
contínuo das atividades marítimas,

ele oferece um sistema de alerta
precoce para as autoridades de
segurança naval e marítima,
permitindo que os usuários tomem
decisões mais precisas e embasadas
com maior consciência marítima.

ENTREGA DE INFORMAÇÕES
GEOESPACIAIS CRITERIOSAS E
OPORTUNAS
Integrando o Sistema de Identificação
Automática (AIS) e as informações
geoespaciais na forma de imagens
SAR/OE, o SERIS - Marítimo tem a
capacidade de identificar os navios de
interesse a distância. Esta capacidade
de ver além do alcance do sensor
permite aos usuários monitorar as
atividades ilegais, otimizar ativos e
recursos, de modo a levar a cabo
ações de coerção eficazes bem antes
dos navios entrarem nas águas
territoriais e nos portos.

RECURSOS DA SOLUÇÃO
 Personalizável e modular
 Algoritmos sofisticados

para criação de sentido
 Serviços geoespaciais para
uma análise abrangente e
aprofundada

Com a solução SERIS -Marítimo de
última geração, nunca foi tão fácil
melhorar a segurança e a vigilância
marítima a fim de construir um
ambiente mais pacífico e
harmonioso.
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