Website
Com o intuito de aproximar as corporações de Bombeiros da população, para que esta
perceba o real e nobre trabalho prestado à comunidade, a AMCProviders desenvolveu
um Website que contempla diversas valências, das quais se destacam: Noticias, Ocorrências, Meteorologia, Farmácias de serviço, Mapas de Risco de Incêndio e Intempéries. A disponibilização na primeira página do website de informação de diferente
índole, útil para a população em geral e o Corpo de Bombeiros em particular, prende-se
com a necessidade atual de manter a comunidade informada, de forma constante e
rápida à distância de um click.

Ocorrências Desktop
Quantas vezes ouviu uma viatura em missão de socorro e se questionou acerca do
sinistro ocorrido? Possivelmente uma grande parte da população tende a ligar para
a central, ficando esta sobrecarregada. Para colmatar este problema de difícil gestão
operacional, a AMCProviders desenvolveu uma plataforma que permite informar os
cidadãos dos incidentes ocorridos, sem sobrecarregar a ação do Corpo de Bombeiros
nestes momentos delicados.

Plataforma - CorpGest Fire®
Elaborar uma exigente e equitativa escala pode ser um trabalho demorado. E se pudesse
tornar isso numa tarefa simples e apenas nuns segundos?
Através da plataforma CorpGest Fire®, desenvolvida pela AMCProviders, o seu problema
está solucionado, permitindo que o tempo até agora despendido com esta função passe a
ser canalizado para outras ações. Por outro lado, a plataforma permite fazer uma partilha de
documentação, entre o Comando e os restantes elementos da corporação como: Ordens
de Serviço ou Comunicações Internas.
De utilização intuitiva e polivalente, este mecanismo permite uma melhoria na rapidez da
informação entre os diferentes planos de uma Corporação.

Aplicação Móvel
Com o avanço tecnológico destes últimos anos, ter a
informação sempre disponível e atualizada a qualquer
momento torna-se algo indispensável e valioso.
Assim, com a APP CorpGest Fire® desenvolvida pela
AMCProviders é possível ao
utilizador aceder a algumas das
informações de maior relevância,
que constam no website, mas
também, no caso da própria
corporação de Bombeiros, ter
acesso a informação privilegiada,
através de uma área de acesso
reservado, tais como as Escalas de
Serviços e os Documentos.

CorpGestFire :
®

População mais perto da Corporação,
Corporação mais coesa.
Numa sociedade onde a informação é fundamental, a abertura das corporações à sociedade
e a informação pública das suas ações é essencial para que a população perceba a real
dimensão da ação das Corporações de Bombeiros.
O CorpGest Fire® é um produto web que permite uma maior aproximação da corporação à
população em geral, através de uma série de informações disponibilizadas por via web das
quais salientamos os módulos ocorrências, informação de riscos de incêndio, avisos
meteorológicos, farmácias de serviço, notícias, entre outras.
Também a gestão do Corpo de Bombeiros pode ser mais eficiente e próxima dos recursos
humanos disponíveis ao Comando através da plataforma CorpGestFire® e da APP
CorpGestFire® , com diferentes funcionalidades, entre as quais destacamos as diversas
escalas de serviço, as ordens de serviço e documentação complementar, entre outras.
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