Visão da NEC para Cidades Inteligentes
João Fernandes
Diretor-Geral
NEC Portugal

NEC Snapshot

Nome da Empresa: NEC Corporation
Fundação: 17 de Julho de 1899
Presidente do CA: Nobuhiro Endo
Presidente-Executivo: Takashi Niino
Vendas: 21.000 M€
Lucro Operacional: 917 M€
Capital: 2.844 M€
Áreas de Negócio: Setor Público, Mercado Empresarial,
Operadores Telecom, Energia,
Sistemas de Informação
Empregados: 98,892
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Visão de Negócio 2017

Ser uma empresa líder, a nível global,
utilizando o poder da inovação para
realizar uma sociedade da informação
amigável às pessoas e ao planeta
Estabelecida em 2008

Soluções convenientes
de segurança e
proteção que melhoram
a nossa qualidade de
vida
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Uso eficiente de
recursos limitados

Suporte a um
progresso
sustentável

Serviços que
possam ser usados
por qualquer pessoa
em qualquer lugar

NEC: Mais de 100 Anos de Constante Inovação

Big Data
2008
Novo servidor de baixo
consumo:
ECO CENTER

Tecnologias de Informação de Alto
2013 desempenho e fiabilidade
Supercomputador
de pequena dimensão

Dispositivos e nano-tecnologias
inovadoras

2002
Mais rápido computador
Mundial:
Earth Simulator
(para JAMSTEC)
1982
Computadores
pessoais:
PC9801

1974
Mainframes:
Série ACOS

1899
Primeiros
Telefones
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IOT
2011
Sensor de vibração
de alto desempenho

1980
Primeiros
processadores digitais
de sinal no Mundo

1955
Sistemas de
Comutação Crossbar
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2006
Primeiro ROADM 40 Gbps reconfigurável
do Mundo, para redes ópticas de
comunicação
2005
O mais fino telefone móvel
mundial

1980
Estação terrestre para
comunicações satélite

Tecnologias de rede de
próxima geração
2012
Soluções de pequenas células para
comunicação móvel

2007
Processadores vectoriais de
um só integrado para super
computadores
2004
Primeiro processador
para telefones móveis
com processamento
1995
paralelo
Microprocessadores
RISC 64 bits

M2M

A Tecnologia como enabler de Serviços mais Eficientes
▌Obtenção de dados que permitam “ler” e “entender” o que
está a acontecer na cidade.
▌Melhoria contínua da eficiência e da qualidade dos serviços
prestados aos cidadãos.
Planear
Serviço
Def. Processos

Workflows

Corrigir
Melhorar

Implementar

TIC
Big Data

IOT

Coligir

Obter

Informação

Dados

Medir
Desempenho
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O serviço entregue ao cidadão:
- Cumpre os objetivos planeados?
- É desempenhado com eficiência?

Soluções de Infraestrutura Social
Aplicações Verticais para Serviços da Cidade

Outros Temas Sociais

Agricultura

Água

Operação da Cidade

Transportes

Segurança

Resíduos

Soluções da NEC
para a Sociedade

Saúde

Iluminação

Cuidados
Sociais

Transformação
das Cidades

Tecnologias IT (Big Data, Cloud)
Tecnologias de Rede (M2M, Wireless)
Tecnologias de Sensores (IoT)

）））

Abastecimento
Agua

Fabrica

Hospitais

）））
Aeroporto

Teledifusão
Banco

Portos

Estradas

Escolas
Bombeiros

Polícia

Ferrovia

Mar, Rios

Agencias
Governamentais

Infraestrutura
Critica
Postal

Operação Diária das Infraestruturas da Cidade
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Autarquias

O Problema das Soluções em Silos
Gestão Água

Gestão Resíduos

Iluminação

Segurança Pública

Mobilidade

▌ Atualmente, as cidades não controlam de forma coordenada todos os serviços:
 A abordagem de soluções verticais em Silos torna a cidade dependente de tecnologias,
produtos e fornecedores específicos para a resolução isolada de cada problema, não
permitindo a partilha e coordenação de informação entre serviços
 As soluções em silos não levam em conta as interdependências entre serviços e
conduzem a ineficiências
 A abordagem em silos leva as cidades a multiplicar investimentos em infraestruturas e TI

▌ Esta abordagem fragmentada não é a mais eficiente nem a mais económica
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Das Soluções em Silos à Visão Integrada

As soluções verticais para
cidades inteligentes estão
focadas na resolução de uma
área específica (ex. congestão
de tráfego, segurança, contato
com o cidadão, etc.), sendo
implementadas por entidades
distintas

Informação

Uma solução integrada que
agregue e coordene os
diferentes serviços da cidade
aporta ganhos económicos, de
eficiência e de qualidade de
serviço ao cidadão, que não
devem ser ignorados

Segurança
Tráfego

Mobilidade
Centro de
Contato
Gestão Urbana
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Entretenimento
Cuidados de
Saúde

Abordagem Holística

NEC Cloud City Operations Centre (CCOC)

O NEC CCOC É UMA FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO PARA A CIDADE

▌ Ferramenta transversal para gerir os recursos e serviços da cidade de uma forma mais eficiente

▌ Permite um desenvolvimento urbano, social e económico mais sustentável
▌ Benefícios para a Cidade:
 Otimização da utilização dos recursos da cidade
 Aumento da informação pública acessível aos cidadãos e às empresas
 Automatização das políticas urbanas e da sua atuação

 Análise dos padrões de funcionamento dos diferentes serviços e predição da sua evolução
 Interfaces com terceiras entidades para integração de serviços, aplicações e bases de
dados já existentes
 Baseada em APIs abertos (FI-WARE) que asseguram interoperabilidade de fornecedores e
evitam vendor lock-in
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Referências Mundiais
NEC e Município de Wellington celebram
acordo que permite implementar tecnologia
de ponta na capital da Nova Zelândia
Permite melhorar o desempenho e a eficiência da
infraestrutura pública de Wellington, incluindo a rede
de transporte - Lisboa, 26 de Maio de 2014

A NEC e o governo de Andhra Pradesh
desenvolvem Projeto de Cidade Segura
em Tirupati, na Índia

Tecnologia de reconhecimento facial da NEC
ajuda a Polícia do Território do Norte da
Austrália a aumentar a segurança pública
Lisboa, 22 de Outubro 2015

NEC testa tecnologia de simulação de
deslizamentos de terras no Rio de Janeiro
Permite avisos mais preciosos para áreas ameaçadas
por desastres naturais - Lisboa, 3 de Dezembro de 2015

NEC colabora com o Município
Real de Greenwich em
soluções para Cidade
Inteligente

Lisboa, 5 de Outubro de 2014

Zona de Londres irá beneficiar de
soluções de analítica e visualização
de grandes dados
Lisboa, 14 de Dezembro de 2015

NEC e ASCAN lançam um serviço pioneiro de recolha
inteligente de resíduos urbanos em Santander
Dados em tempo real sobre o nível dos resíduos nos
contentores permitem à cidade otimizar intervalos e rotas de
recolha reduzindo as emissões e os custos operacionais dos
veículos de recolha de resíduos
Lisboa, 17 de Novembro de 2014

NEC fornece à Cidade de Tóquio sistema de
controlo de desastres incorporando tecnologia de
análise de comportamento de multidões
O sistema deteta alterações comportamentais em multidões
e promove a segurança – Lisboa, 08 de Junho de 2015
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NEC e Bristol Is Open estabelecem parceria de
longo prazo para desenvolver cidade aberta e
programável
A colaboração visa a criação de soluções abertas para os
desafios urbanos - Lisboa, 29 de Fevereiro de 2016

NEC compromete-se a ajudar Adelaide a tornar-se
numa Cidade Inteligente de Referência Mundial
Lisboa, 9 de Maio 2016

Caso de Estudo: Wellington CCOC
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Em Conclusão
 A criação de “Soluções para a Sociedade” está no DNA da
NEC
 As novas tecnologias de IoT e Big Data permitem “ler” e
“entender” o desempenho de cada serviço da cidade e
melhorá-lo
 A implementação dos serviços da cidade de forma isolada,
em silos, conduz a ineficiências e multiplicação de
investimentos
 Plataformas urbanas agregadoras de informação
proveniente de sensores e de aplicações legadas, para
operação integrada dos serviços da cidade, asseguram
uma maior coordenação e eficiência dos mesmos
 A utilização de standards e APIs abertos, é fundamental
para evitar a dependência de fornecedores e assegurar o
crescimento interoperável das plataformas urbanas
agregadoras de informação

A NEC reúne e integra tecnologia e experiência para criar a sociedade do
amanhã, capacitada pelas Tecnologias de Informação e Comunicação.
Colaboramos estreitamente com parceiros e clientes de todo o mundo,
orquestrando cada projeto por forma a assegurar que todas as suas
componentes estejam em sintonia com as necessidades locais.
Todos os dias, as nossas inovadoras soluções para a sociedade contribuem
para maior proteção, segurança, eficiência e igualdade, e permitem às
pessoas viver uma vida melhor.

