Building Dashboard –
information at your fingertips:
Dubai Civil Defence has been in the forefront of
implementing smart technologies and has now added
another new service to its smart delivery offerings with
the launch of the Dubai Life Safety Building Dashboard.

- لوحة البيانات
:املعلومات يف متناول يدك
اكن الدفاع املدين بديب يف طليعة من طبق التكنولوجيات احلديثة
 الدفاع املدين يف ديب أضاف اآلن خدمة.ملستقبل املدينة الذكية
جديدة إىل خدماته الذكية املقدمة للساكن حيث قام بإطالق لوحة
.بيانات السالمة يف املباين بديب

األنـــــظـــــمـــــة الـــــذكــــيـــــة

24x7 Direct Alarm System
لــوحـة بـــيانـات
الــســالمة يف املبـانـي بدبـي

نــــعمــــل عــــلــــى مـــدار الــــســــاعــــة
.ألن الــــحــــوادث ال تــــرتــــبــــط بــــزمــــن

Dubai Life Safety
Building Dashboard

We work around the clock,
because accidents don’t keep time.
Through the Dubai Life Safety Building Dashboard,
Dubai Civil Defence is now extending the opportunity to
building owners of Dubai to participate and engage in
their life safety drive by giving them access to their building
dashboard. The dashboard builds the bridge between
residents and government, making engagement easy
and enables Dubai Civil Defence to work directly with
the people, reaching out to individual building owners by
giving them a unique and tailored view of their building
health and safety. Building Dashboard provides a safer
working environment and compliance with statutory
regulations. It saves time and offers easy reporting of
the health and safety of the building.

 فإن الدفاع،من خالل لوحة بيانات السالمة يف املباين بديب
املدين بديب يقدم فرصة ألحصاب املباين يف ديب لملشاركة
واالخنراط يف محلة السالمة من خالل منحهم إماكنية الوصول
 هذه اللوحات تبين.إىل لوحات بيانات املباين اخلاصة هبم
 مما ميكن الدفاع،جرسًا تعاون ًيا بني أحصاب املباين واحلكومة
املدين من التواصل مبارشة مع أحصاب املباين من خالل منحهم
،نافذة فريدة من نوعها ومصممة خصيصا لعرض حالة السالمة
 لوحة بيانات السالمة.ومدى جاهزية أنمظة السالمة بأبنيهتم
يف املباين بديب توفر بيئة معل مثالية مما يساعد عىل اتباع
 مكا توفر،القوانني و اإلجراءات اليت تسامه يف تعزيز السالمة
 حيث توفر،الوقت واجلهد الالزم إلعداد التقارير و االطالع علهيا
.اللوحات تقارير هسلة و مبسطة

Building Dashboard Features and Benefits:

:ممزيات وفوائد لوحة بيانات السالمة يف املباين بديب

•	Makes critical building information available to
building owners/facility team and makes it easy and
simple to act on.

•تهسيل التعامل مع املعلومات اهلامة بالبناية مما يساعد عىل
. فريق اخلدمات بشلك جيد/ إدارة املبىن

•	Makes it easy to monitor the status of the premises
life safety systems.
•	Helps to check the maintenance of the life safety
systems.
• Improved awareness and operational performance.
• To reduce the number of life and safety incidents.
•	Promote accountability and transparency. Access to
regular updates on new initiatives and safety related
information by Dubai Civil Defence.
To have your login details, please visit:
http://24x7dcd.ae/dashboard

.• هسولة مراقبة حالة وجاهزية أنمظة السالمة باملبىن

•تساعد عىل اتباع اإلجراءات الصحيحة خالل معليات صيانة
.أنمظة السالمة

www.24x7dcd.ae/dashboard

.• رفع الوىع املجمتيع
.• تقليل عدد احلوادث

 احلصول عىل حتديثات منتمظة عن.•تعزيز املسؤولية والشفافية
املبادرات اجلديدة و املعلومات املتعلقة بالسالمة من قبل الدفاع
.املدين بديب
 يرىج زيارة،للحصول عىل حساب الدخول اخلاص بك
http://24x7dcd.ae/dashboard :املوقع

.الزتامًا من اإلدارة العامة للدفاع املدين بديب بتحسني مستوى امحلاية والسالمة واألمن لألرواح واملمتلاكت
:رؤيــتــنــا
أن تــكــون دولــة اإلمــارات الــعربيــة املتـحــدة
مــن أفــضـــل دول الــعــالــم أمنــا وســالمــة

A commitment by Dubai Civil Defence to enhance the safety and security of the people and property of Dubai.

Our Vision:
Towards making UAE one of the safest
and the most secure countries in the world

24x7 Direct Alarm System for Homes

24x7 Direct Alarm System

24x7 األنــــظمــــة الــــذكـــيـة للــــمنــــازل

األنـــــظـــــمـــــة الـــــذكــــيــــة

24x7 protection
Installation of Dubai Civil Defence 24x7 Direct Alarm
System in all public and private buildings and
establishments in Dubai, is a mandatory requirement
laid down by Federal Law No. (24) of 2012. With the
system in place, Dubai Civil Defence will be able to
monitor buildings in real time for life and safety alarms.
E-monitoring of this magnitude will strengthen the safety
infrastructure of the city to increase safety measures.
From the souks of old Dubai to the iconic sky scrapers,
Dubai Civil Defence will be able to effectively protect
the city’s national wealth and the people who move in
and around it. Using state of the art M2M technology,
every building and asset within Dubai, both government
and privately owned, will be monitored for fire, lift and
emergency alarms 24x7. Under the visionary leadership
of H. H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum,
Vice-President and Prime Minister of UAE and Ruler
of Dubai, Dubai Civil Defence is a dynamic and
motivated organization focused on ensuring the
wellbeing of citizens.

24x7 محاية عىل مدار الساعة
 من قبل الدفاع املدينDCD 24x7 إن تركيب األنمظة الذكية

بدىب يف اكفة األبنية العامة و اخلاصة و املؤسسات إلزايم و
 فبرتكيب األنمظة.2012 ) لسنة24( فقا للقرار الوزاري رمق
الذكية ستمتكن إدارة الدفاع املدين بديب من مراقبة األبنية حلظة

.بلحظة واالستجابة إىل إنذارات هتديد السالمة للحياة واملمتلاكت

حيث أن املراقبة اإللكرتونية هلذه الشبكة سزتيد من سالمة البىن

The Direct Alarm System for Homes, connects the
residents to the 24x7 Command Control Center
enabling the building occupants to alert Dubai Civil
Defence in the event of a fire or any life and safety
incident at their premises. This gives the best possible
opportunity to deal with any emergency, before it has
chance to take hold and cause substantial loss. This
innovative system allows the citizens to report an
emergency alarm to Dubai Civil Defence at the click of a
button. The alarm once reported provides dispatchers
with a detailed view of the location and readiness of
all the emergency service vehicles at all times. Using
state-of-the-art M2M technology, and a world-leading
24x7 DCD Command Control Center (CCC) on a cloud
computing platform, this wireless system replaces
out-dated terrestrial line based system to deliver faster
response times and higher efficiency.

 لملنازل بني الساكن ومركز التحمك24x7 تربط األنمظة الذكية
والسيطره الذي ُي ِكن شاغىل املزنل من تنبيه الدفاع املدين
بديب يف حالة حدوث حريق أو أي حادث متعلق بالسالمة يف
 وهذا يعيط أفضل فرصة للتعامل مع أي طارئ مما. منازهلم
 هذا النظام املبتكر ُي ِكن.يقلل فرصة حدوث خسائر كبرية
الساكن من إبالغ حاالت الطوارئ اىل الدفاع املدين بديب عن
 مبجرد إبالغ اإلنذار يظهر عرض تفصييل.طريق ضغطة زر
لملوقع وتكون مجيع مركبات الطوارىء متأهبه ىف الوقت
املناسب باستخدام تقنية التواصل بني اآلالت و مركز التحمك
)والسيطرة الرائد يف العامل عىل (منصة احلوسبة الحسابية
هذا النظام الالسليك الذى إستبدل طرق اإلتصال السلكية
القدمية بتكنولوجيا التواصل بني اآلالت مما أدى إىل استجابة
.أرسع حلاالت الطوارئ

For a small fee a residential unit or home is connected
to the 24x7 Command Control Center. Having this
system in place ensures that the Fire Brigade or a third
party is contacted immediately in an emergency no
matter what time of the day.

مقابل رسوم رمزية يتم توصيل الوحدة السكنية أو المنزل الى
 يضمن وجود هذا النظام في مكان ما أن.24x7 األنظمة الذكية
تكون غرف العمليات وفرق اإلطفاء متصلة على الفور في حاالت
.الطوارئ بغض النظر عن توقيت تلقي اإلنذارعلى مدار الساعة

 وستصبح إدارة.التحتية لملدينة بغرض رفع مستلزمات السالمة
الدفاع املدين قادرة عىل محاية الرثوة الوطنية واألفراد املقميني
 سواء يف أسواق املدينة القدمية أو ناحطات الحساب، والزائرين

 وبظل القيادة احلكمية لصاحب المسو الشيخ دمحم بن.الرائعة

 نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حامك،راشد آل مكتوم
 تعمل اإلدارة العامة للدفاع املدين بديب جكهاز حكويم،ديب
.مسؤول وحريص عىل تأمني السالمة مجليع الساكن

How you will benefit from the
Direct Alarm System

الفائدة اليت ستجنهيا من تركيب األنمظة
الذكية ملراقبة املباين احملمية

احلريق

• 24x7 monitoring for life and safety alarms.
• Accurate & timely reporting.

أنمظة

من

الواردة

التنبيه

•	مراقبة إشارات
.24x7 والسالمة

.• توفري تقارير دقيقة يف وقهتا بالضبط

• Early notification of an emergency.
• Coordinating of emergency services including fire
brigade, police and medical services.
• Supplying Civil Defence with a pre-existing
information database of the building containing
shortest route to the building, the number of
levels, emergency entrance and exits, surrounding
buildings, hazardous materials inside the building
and nearest water supply point. This allows Civil
Defence to choose suitable equipment for every
accident allowing them to respond more effectively.
• A range of alarm signals sent via the system to
Civil Defence, including fire alarm, elevator alarm,
emergency alarm, safety equipment malfunction,
power interruption, low water level in reservoirs, water
pump malfunction and gas leakage alarm.
• Regular testing of fire fighting equipment such as
fire pumps are coordinated from the control room to
ensure that systems are live and active.

.• اإلنذار املبارش حباالت الطوارئ
•	التنسيق مع خدمات الطوارئ مبا فهيا فرق إطفاء احلريق
.والرشطة واخلدمات الطبية
•	تزويد الدفاع املدين بقاعدة بيانات مسبقة حول أقرب طريق
للوصول إىل املبىن وعدد الطوابق املوجودة ومداخل وخمارج
الطوارئ واملباين املجاورة واملواد اخلطرة يف حال وجدت
 مما ميكن فرق،داخل املبىن وأقرب مورد للزتود مبياه اإلطفاء
الدفاع املدين من اختيار املعدات الالزمة للك حادث يك يمت
.التعامل معه بشلك حصيح ومناسب
•	تتضمن إشارات التنبيه املرسلة من خالل هذا النظام إىل
، والطوارئ، واملصاعد، احلرائق:الدفاع املدين تنبهيات
 واخنفاض مستوى، وانقطاع الكهرباء،وأعطال معدات السالمة
. وأعطال مضخات املياه وترسب الغاز،املياه يف اخلزانات
 من غرفة، اكملضخات، •	االختبار الدوري ملعدات ماكحفة احلريق
.التحمك الرئيسية لضامن سالمة ومعل هذه األنمظة

dcd24x7@dcd.gov.ae : بريد إلكتروني+971 4 705 2320 : فاكس+971 4 886 9025 ،+971 4 705 2312 : هاتف. اإلمارات العربية المتحدة، دبي11377 صندوق بريد
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Why have a Residential
Direct Alarm System?
The primary advantage of a Direct Alarm System
for Homes is increased reliability and the ability to
raise alarm immediately when needed. The special
information on the residence including location
map, shortest route to the building, building picture,
exit-entry points etc. are pre-populated in the system
which comes up on the computer screen whenever
an alarm is received from the respective home. Thus,
if there is a disabled person in the home who needs
special assistance this fact will be known to the
operator and can be passed to the fire crew. Moreover,
the cost of adding Direct alarm system to a residential
building is relatively small.

ما أهمية األنظمة الذكية
للمنازل؟

الميزة الرئيسية لألنظمة الذكية للمنازل هي زيادة الموثوقية
المعلومات.والقدرة على تشغيل اإلنذار فور ًا عند الحاجة
،الخاصة عن المنزل بما في ذلك (الرسم التخطيطي للمنزل
 نقاط الدخول، صورة المنزل،أقصر الطرق للوصول إلى المنزل
والخروج وما إلى ذلك) مما تم إدخالها مسبقا للنظام والتي
تظهر على شاشة الحاسب اآللي عند تلقي إنذار من المنزل
وبالتالي إذا كان هناك شخص معاق في المنزل ويحتاج إلى
مساعدة خاصة ستكون هذه الحقيقة معروفة للمشغل ويمكن
 فإن تكلفة،أن تنتقل إلى طاقم إطفاء الحريق وعالوة على ذلك
.إضافة االنظمة الذكية للمنازل صغيره نسبي ًا

