ISQ APRESENTA QART
O Grupo ISQ acaba de apresentar o QART, uma aplicação de monitorização e
mapeamento urbano da qualidade do ar, ruído e tráfego. Que disponibiliza
informação ambiental relevante em tempo real.
O QART resulta de um consórcio criado entre o ISQ, a Quântico, a Sondar.i e o
Grupo Cimd, e é uma ferramenta indispensável para materializar o conceito
de smart cities. É um equipamento de dimensões reduzidas, fácil manutenção e
baixo custo, e emite informação em tempo real.
Esta aplicação é útil também para unidades industriais, gestão de tráfego em
concessionários de auto-estradas e em empresas de dados relevantes de apoio à
decisão em áreas de lazer.
O QART é comercializado sob a forma de serviço de informação (Product as a
Service), e assume três formatos comerciais diferentes: o QART Box, destinada a
monitorizar as instalações de cada utilizador; o QART Zone, solução de rede em
que os diferentes utilizadores acedem aos pontos de medição disponíveis na rede
QART; e o QART Free, solução que permite aceder de forma gratuita, através de
uma aplicação de smarphone, a um conjunto de dados de referência
da qualidade do ar e ruído na área onde o utilizador se encontre.

###
Sobre o ISQ
O ISQ é uma entidade privada, independente, com sede em Portugal e que oferece aos seus clientes um
vasto conjunto de serviços de Engenharia, Consultoria Técnica, Inspeções Técnicas, Ensaios e Testes e
desenvolve também atividades de I&D. Estas atividades são apoiadas através de uma rede de Empresas
do Grupo, de um conjunto de Laboratórios Acreditados e recorrendo a equipas multidisciplinares. Estes
serviços são dirigidos aos sectores de Oil & Gas, Energia, Automóvel, Aeroespacial, Industrias de
Processo, Saúde, Transportes, entre outros.
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