Building Dashboard – information at your fingertips
Through the Dubai Life Safety Dashboard, Dubai Civil Defence is now extending
the opportunity to building owners and residents of Dubai to participate and
engage in their safety more dynamically by monitoring the health and safety
of their buildings life safety system. The dashboard builds the bridge between
residents and us, making engagement easy and enables Civil Defence to
work directly with the people to jointly make this city the safest place to
live and work.
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Building Dashboard information at your fingertips

As a smart city, government
departments will be interconnected to provide faster
services and informaton to
all citizens and guests. We
strive to create a new smart
concept in running cities.
In line with the vision of His Highness Sheikh Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President and
Prime Minister and Ruler of Dubai, Dubai Civil Defence
has launched the Dubai Life Safety Dashboard. The
dashboard allows building owners and occupants to
view the life safety status of their buildings in real time.
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“Our organisaton has always been in the forefront of adapting to new
technologies that will help in protecting lives, properties and environment.
By using the Dubai Life Safety dashboard, Civil Defence can now track key
performance metrics of both individual buildings and Civil Defence actvities.
It adds more power to our operations and enhances the organization’s
capabilities to analyse data for better decision-
making and organizational
performance. It not only enhances the internal communication with regards
to monitoring of the fire station and resources, but also demonstrates our
commitment towards the residents.”
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Dubai Life Safety Dashboard Portal: www.24x7dcd.ae/dashboard

لوحة بيانات المباني  -في متناول يدك
من خالل لوحة بيانات ال�سالمة في دبي ،ف�إن الدفاع المدني بدبي يتيح لأ�صحاب
المباني والمقيمين في �إمارة دبي �إمكانية الو�صول �إلى لوحات بيانات المباني
الخا�صة بهم ب�سال�سة وي�سر ،ال�ستعرا�ض واالطالع علي حالة �أنظمة ال�سالمة
والوقاية في المبني ،مما يمكن الدفاع المدني من التوا�صل المبا�شر مع ا�صحاب
المباني والمقيمين بجميع ما يتعلق ب�ش�ؤون ال�سالمة والوقاية ،لجعل هذه المدينة
�أكثر المدن �أمانًا للعمل والمعي�شة.

لــوحـة بـيـانـات
الــ�سالمـة بدبــي
�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س دولة الإمارات العربية المتحدة
رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي

لوحة بيانات املباين -
يف متناول يدك

نحن ن�سعي خللق مفهوم
جديد لإدارة املدن .مدينة
ذكية ,دوائر حكومية
مرتبطة مع بع�ضها لتوفري
خدمات �أف�ضل و�أ�رسع لكل
مـن املـواطـنني والـزائـرين
تما�شيا مع ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي ,قام
الدفاع المدني بدبي ب�إطالق لوحة بيانات ال�سالمة بدبي .لوحة
البيانات تمكن �أ�صحاب الأبنية و�شاغليها من معرفة حالة
ال�سالمة ب�أبنيتهم في الوقت الحقيقي

اللواء خبير را�شد ثاني المطرو�شي
مديرعام الدفاع المدني بدبي

تعليقا على لوحة بيانات ال�سالمة بدبي ،قال اللواء خبير را�شد ثاني المطرو�شي مدير عام
الدفاع المدني في دبي« :لقد كانت �إدارتنا دائما بال�صدارة في التما�شي مع التكنولوجيات
الحديثة والتي من �ش�أنها �أن ت�ساعد في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة� .إ�ستخدام
الدفاع المدنى بدبى لوحات بيانات ال�سالمة بدبي يمكنه من متابعة معايير الآداء لكل
من المبانى ون�شاطات الإدارات التابعة له�.إن �إ�ستخدام لوحات البيانات يُعد �إ�ضافة قوية
لعمليات الدفاع المدنى حيث يعزز من قدرة الإدارة على التحليل ال�صحيح للبيانات مما
ي�ساعد على �إتخاذ قرارات من �ش�أنها رفع الكفاءة و تح�سين الآداء ،و ال يقت�صر دور هذه
اللوحات المعلوماتية على تعزيز �أداء عمليات الدفاع المدنى و ح�سب� ،إنما يعك�س عن
مدى م�س�ؤولية الدفاع المدنى تجاه ال�سكان.

