Office

The Edge, Amsterdam, Holanda

Transforme qualquer
escritório em um
espaço inteligente
Melhore o seu negócio com iluminação conectada
e aplicações inteligentes
Descubra mais sobre Interact Office:
https://www.interact-lighting.com/pt-br/what-is-possible/interact-office

Quão inteligente é o seu espaço
de trabalho?
O Interact Office transforma o seu escritório em um espaço inteligente.
Novos insights obtidos por meio de dados coletados do sistema de iluminação conectado, estão no coração do Interact Office.
Transforme qualquer escritório em um local de trabalho inteligente e sustentável, torne os edifícios mais eficientes e melhore o
desempenho dos funcionários. Engaje seus colaboradores, aumente a concentração e facilite a interação utilizando aplicativos
para personalizar a iluminação e encontrar salas de reunião e estações de trabalho livres.

Gerenciamento de iluminação

Interact Office dashboard

Monitore e gerencie sua iluminação em vários
andares ou edifícios, de qualquer lugar. Um
intuitivo painel fornece uma visão sobre o uso de
iluminação, e permite otimizar remotamente sua
iluminação para reduzir custos operacionais.

Monitore e gerencie remotamente a iluminação
em todo o portfólio do escritório a partir de um
painel. Use dados de ocupação para projetar
envolventes espaços de trabalho e otimize
sua performance. Melhore as operações de
construção, reduza custos e alcance metas de
sustentabilidade.

Gerenciamento dos pontos de
iluminação
Iluminação confiável e de boa qualidade é
essencial para conforto, desempenho e
segurança do funcionário. O Interact Office
pode monitorar e gerenciar a iluminação para
melhorar o desempenho em todo o escritório.
Um controle remoto do painel de diagnóstico
exibe notificações de falhas e interrupções
para resposta imediata, enquanto dados
de desempenho em tempo real suportam
manutenção preventiva.

Otimização de energia
A iluminação LED com eficiência energética e o
controle de iluminação inteligente minimizam o uso
de energia da iluminação e ajudam você a atingir
seus objetivos de sustentabilidade. Os dados
coletados pelo sistema de iluminação conectado
oferecem uma visão para reduzir as emissões de
CO2 e os custos de energia de iluminação.
A coleta da luz do dia e a detecção de ocupação
permitem reduzir a iluminação e outros serviços
quando não são necessários.

Gerenciamento de cenas
Crie um ambiente de escritório melhor com
iluminação LED conectada e gerenciamento
Interact Office Scene que permite definir
horários de luz ou programas de escurecimento.
Aumente o bem-estar dos funcionários,
oferecendo suporte à iluminação personalizada
individualmente por meio de um aplicativo
para smartphone. Os funcionários podem usar
diferentes cenários de luz, quando apropriado,
para concentração e brainstorming.
Descubra mais sobre Interact Office:
https://www.interact-lighting.com/pt-br/what-is-possible/interact-office

APIs Interact Office
APIs abertas e um kit de desenvolvimento de
software (SDK) permitem a integração com
software e fontes de dados de terceiros.

Gerenciamento de espaço
Capture e analise os dados de ocupação do
edifício para lhe dar uma ideia de como o
espaço do seu escritório é usado ao longo do
tempo, para que você possa criar um espaço de
trabalho que realmente atenda às necessidades
do seu negócio. Reduza os custos imobiliários
sem comprometer a eficiência do local de
trabalho ou o conforto e a satisfação dos
funcionários.

Navegação interna
Onde fica o espaço de trabalho ou sala de
reunião vazia mais próxima? E a máquina de
café? A navegação interna do Interact Office
usa a infraestrutura de iluminação, dados de
posicionamento interno em tempo real e um
aplicativo de smartphone para orientar os
funcionários para onde desejam ir. A navegação
interna de hiper precisão permite inúmeros
novos aplicativos para economizar o tempo dos
funcionários e melhorar sua experiência.

Iluminação Bio-adaptiva
Ajuda você a obter o melhor de seu maior
investimento: as pessoas. Diferentes níveis de
intensidade de luz e temperaturas de cor podem
apoiar o bem-estar, ajudar a energizar a equipe
e melhorar o desempenho, alinhando-se com o
ciclo circadiano do corpo.

Criando um escritório sustentável
The Edge, Amsterdam, Holanda
Visão
The Edge é um inovador edifício no distrito comercial
de Zuidas, em Amsterdam. O principal objetivo do
design do projeto era criar um ambiente intuitivo,
confortável e produtivo para funcionários, que
pode servir de inspiração para projetos de edifícios
sustentáveis em todo o mundo.

Solução
Trabalhando em estreita colaboração com uma empresa
imobiliária holandesa e a responsável pelo prédio,
a Deloitte, entregamos um sistema de iluminação
conectado usando tecnologias IoT de ponta. Isso
permite a coleta de dados e percepções sobre
aplicativos de software personalizados, que podem ser
usados para aprimorar a flexibilidade do escritório de
plano aberto. Desde que se mudou para o The Edge, a
Deloitte viu um aumento de quatro vezes nos pedidos de
vagas de emprego.

“A inovação é a nossa maior prioridade e queremos
elevar o padrão em termos de análise de dados,
entregando uma nova visão sobre o uso do espaço
de escritório. Isto mostra como podemos reduzir as
emissões de CO₂ de edifícios e criar um mundo mais
sustentável”.
Eric Ubels, former CIO, Deloitte

Maximizando a performance
com iluminação conectada
WaterPark Place III, Toronto, Canadá

Visão
A Cisco precisava de uma solução de iluminação
que suportasse um espaço de trabalho moderno
e mais inteligente. Seu objetivo era instalar um
sistema de iluminação conectado que permitiria
aos sensores IoT e aplicativos de software otimizar
o desempenho operacional, a utilização do espaço
e o conforto do funcionário.

Solução
A Cisco implementou as aplicações de software
Interact Office e serviços habilitados para dados.
Com uma economia de energia anual esperada
de 177.000 kWh e uma economia de custo anual
de $45.000, a instalação do Interact Office está
configurada para fornecer retorno total em três
anos.

“As possibilidades deste sistema de iluminação
conectada são infinitas. Existem tantos recursos
deste sistema que ainda não exploramos”.
Richard Lees, Senior Project Manager CBRE

Descubra mais sobre Interact Office:
https://www.interact-lighting.com/pt-br/what-is-possible/interact-office
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