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PROJETADO COM A SEGURANÇA PÚBLICA,
PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
Inicialmente, começamos a fazer muito com o que era dito nas sessões do cliente com a Motorola Solutions. Isso
resultou em uma abordagem mais prática e envolvente, levando nosso feedback genuíno em iterações de
produto e desenvolvimento futuro para descobrir exatamente o que a segurança pública queria, em seu processo
geral, do design. Começamos realmente a trilhar um caminho onde conseguíamos aconselhá-los.
George Barlow Brown
Gerente de TI - Centro de Crimes em Tempo Real, Nova Orleans
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EM SEGURANÇA PÚBLICA - NO CAMPO, OU NO
DESPACHO - A AGILIDADE É SEU MAIOR
RECURSO. UM SEGUNDO PERDIDO PODE FAZER
UMA DIFERENÇA CRÍTICA - SEJA VOCÊ
DEFRONTADO COM UMA SITUAÇÃO DE VIDA OU
MORTE OU COM OPERAÇÕES DIÁRIAS PADRÃO.
suas vantagens - talento, treinamento, trabalho em equipe - são desperdiçadas.

Inúmeras pessoas e situações disputam por ele. Informações difíceis de processar
o prejudicam. As interfaces que são difíceis de usar o corroem. Perde-se um
tempo precioso. O que deveriam ser capacidades poderosas, tornam-se
distrações.
Ter a tecnologia certa para eliminar o “ruído” é vital para garantir que o pessoal
de segurança pública permaneça seguro e focado no trabalho em questão. Essa
tecnologia é o seu rádio.
Trabalhamos com equipes de socorristas, despachantes e técnicos para projetar
um dispositivo radicalmente mais inteligente e intuitivo. O resultado é o APX NEXT
™ - um rádio que permite que o pessoal de segurança pública permaneça focado e
seguro quando é mais importante.

Quando eu tive em minhas mãos o novo rádio, ele mudou
toda a dinâmica do que eu esperaria da próxima geração. A
apenas por causa do design.
Kelly Hembach
Diretora de Segurança - Escolas Públicas de Cheney

DISPOSITIVO DE
MISSÃO CRÍTICA
CONSTRUÍDO
COM PROPÓSITO
EM QUALQUER MOMENTO, O PESSOAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA ENCONTRA-SE FRENTE A FRENTE COM SITUAÇÕES
VOLÁTEIS E CAÓTICAS.
Durante essas circunstâncias de alto estresse, poder pedir ajuda pode ser a diferença entre a
vida e a morte. Seu rádio é seu porto seguro. O APX NEXT é o nosso próximo passo em nosso
avanço nesse quesito. Um rádio que funciona quando você precisa, sem distração ou dúvida.

CONCEBIDO ULTRA ROBUSTO, POR DENTRO E POR FORA

• Habilitado para LTE* e projetado de acordo com os padrões militares de rigidez intrínseca.
• O endoesqueleto de liga mantém a integridade do rádio, mesmo se a parte externa estiver

ÁUDIO CLARAMENTE MELHOR

• A supressão de ruído em Áudio Adaptável de dois lados doma os imprevisíveis ruídos
de fundo.
• Dois novos microfones de alta faixa dinâmica permitem que o pessoal ouça e seja ouvido em
qualquer situação ou ambiente.
• Um alto ponto de sobrecarga acústica e nivelamento de áudio na recepção permite que os
usuários se concentrem em suas transmissões sem a necessidade de se preocupar com as
entradas de nível de áudio que distorcem as transmissões.
• Trazendo essa experiência de áudio para o seu ombro, eis o novo Microfone de Alto-Falante
Remoto XV.

LONGA DURAÇÃO PARA A VIDA DA BATERIA

• A tecnologia de densidade de energia mais alta oferece o máximo de tempo de conversação
na menor bateria recarregável até hoje.
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equipamento utilitário usado pela
segurança pública. Estamos usando
equipamentos projetados para o
nosso objetivo. Há muito foco na
facilidade de uso, sem ter que olhar
para o dispositivo...
George Barlow Brown
Gerente de TI - Centro de Crimes
em Tempo Real, Nova Orleans

INTERFACE DE USUÁRIO INTUITIVA
PARA QUE A TECNOLOGIA ESTEJA REALMENTE LÁ QUANDO VOCÊ PRECISAR, ELA PRECISA SER MAIS
DO QUE APENAS OPERACIONAL - PRECISA SER ISENTA DE ESFORÇOS NO USO MESMO NAS SITUAÇÕES
MAIS CAÓTICAS.
O APX NEXT foi projetado para uma usabilidade isenta de esforços quando tudo está em jogo. Cada interação é simples, rápida e lógica dentro da interface do
usuário para que você possa manter o foco no que é importante - sua missão e sua segurança.

RESISTENTE TELA SENSÍVEL AO TOQUE

• A tela sensível ao toque de vidro temperado de missão crítica, ultra resistente, reforçada por baixo por uma placa rígida de aço inoxidável, projetada para uso em
• O digitalizador resistente reconhece toques até mesmo através de luvas, enquanto rejeita toques falsos dos elementos.

DESIGN DE ALTA VELOCIDADE

• Teclas e botões grandes e intuitivos são facilmente distinguíveis pelo toque e projetados para minimizar ativações acidentais.
• Estrutura de menu rasa - com profundidade de menu máxima de três - acelera a navegação.

CONTROLE DE VOZ VIQI

• Os controles de voz permitem a operação do rádio utilizando mais de 85 comandos de linguagem natural - ajudando a manter os olhos voltados para cima.
• O botão ViQi permite acesso rápido aos controles de voz - permitindo que os usuários executem 14 ações, incluindo mudança de canais e ajuste de volume sem
interromper o foco.
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A capacidade de programação de
rádio me recuperará quase um mês.
Mas, o mais importante, ela
estar de volta às ruas e esse
recurso ajudará nisso.
Ivan Perez, Jr
Administrador do Sistema
de Rádio - Condado de
Prince William

EXPERIÊNCIA DO
PROPRIETÁRIO
SIMPLIFICADA
POR TRÁS DOS SOCORRISTAS ESTÁ UMA EQUIPE
TRABALHANDO PARA MANTÊ-LOS SEGUROS - DESDE
TÉCNICOS ATÉ A EQUIPE DE TI E OS ENGENHEIROS DE REDE.
Para o pessoal de segurança pública - cada segundo conta e o tempo é um bem de extrema
importância. O APX NEXT lhe devolve tempo com sua experiência do proprietário

RADIOCENTRAL

• O gerenciamento de rádio baseado na nuvem permite que os dispositivos sejam
programados e criptografados com segurança, sem nunca lidar com eles – então você pode
enviá-los diretamente para sua equipe.

SMARTPROGRAMMING

• As atualizações de rádio são implementadas imediatamente
em banda larga LTE - para que seus dispositivos permaneçam
em campo.

SERVIÇOS GERENCIADOS E DE SUPORTE

• Todos os rádios APX NEXT incluem 3 anos de serviços avançados de gerenciamento de
dispositivos, incluindo reparo em garantia, suporte por telefone, atualizações de software e
organização.
• O suporte técnico e o gerenciamento de operações do sistema mantêm seu sistema com
desempenho máximo, acompanhando os novos aprimoramentos e reduzindo os riscos.
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“Uma virada de jogo para nós é a capacidade de enviar
dados. Fazemos muito do nosso trabalho com
computadores de dados móveis no carro, mas se eu
estiver longe do carro, posso não conseguir voltar ou
posso não querer voltar para olhar algo, se isso puder
ser enviado para mim no próprio rádio. Esse é um
recurso muito mais conveniente e posso então segurar
esse dispositivo nas minhas mãos e colocá-lo na frente
de cinco outros policiais na cena e dizer que este é o
cara que estamos procurando.”
Michael Zollars
Tenente - Departamento de Polícia do Vale de Spokane

ACESSO MÓVEL À INTELIGÊNCIA
QUANDO VOCÊ ESTÁ NO CAMPO, PRECISA DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES – RAPIDAMENTE.
Com o APX NEXT, estamos trazendo nova inteligência para o campo e diretamente para suas mãos com aplicações de missão crítica desenvolvidos exclusivamente
para a segurança pública.

PARCEIRO VIRTUAL ViQi*

• Prompts de áudio simples e terminologia
use sua voz para acessar informações críticas,
incluindo pesquisas em bancos de dados e
• O serviço seguro na nuvem contém recursos de
voz para texto, consulta e texto para voz - para uma
inteligência rápida, segura e atenta.

SMARTCONNECT

• A comutação automática entre P25 e LTE de banda
larga mantém as comunicações de voz
independentemente da cobertura do rádio.
• O roteamento de pacotes P25 preserva sua
autenticação, status, grupos de conversação e

SMARTLOCATE*

• O serviço de roteamento de localização de ponta
envia seus dados de localização de rádio por LTE de
banda larga para atualizações mais rápidas e maior
número de dispositivos que podem ser rastreados
simultaneamente.
• Triangule automaticamente a localização do rádio
usando torres de celular próximas e pontos de
acesso a WiFi para maior precisão em ambientes
internos.

SMARTMAPPING*

• Obtenha informações de localização precisas em
uma interface de mapa moderna - direto no seu
rádio para uma melhor consciência situacional em
campo. Veja sua localização, encontre um endereço,
a situação. Veja a localização de todos os outros
se comunicar.

* Estarão presentes no futuro
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• O SmartMapping é sua ferramenta de inteligência
essencial que continuará a evoluir. Prepare-se para
feeds de câmeras de segurança, integração CAD,
ativação por voz e muito mais, com informações
organizadas em camadas, para que você possa ver o
quanto precisar.

SMARTMESSAGING*

• Transforme o seu rádio em um kit de ferramentas
multimídia. Compartilhe textos, imagens, vídeos e
notas de voz de forma segura com toda a sua equipe
- seja com indivíduos ou grupos em outros rádios ou
smartphones. Um incidente ou foto suspeita seria
mais útil do que uma descrição?
O Dispatch pode simplesmente fazer upload e
transmitir uma imagem.
para segurança pública, integrado na tela inicial do
APX NEXT para uso rápido e intuitivo, enquanto o
conteúdo armazenado é mantido com segurança
para consultas futuras.

PLATAFORMA DE APLICAÇÕES DE
SEGURANÇA PÚBLICA*

• A plataforma totalmente inédita permite que as
aplicações aumentem os dados de todo o cenário de
segurança pública - incluindo rádio, banda larga,
vídeo, fontes de dados públicas e privadas - e os
entrega aos socorristas.
• A base da aplicação é projetada para que novos
recursos e funcionalidades sejam adicionados de
forma contínua.

SUA SOLUÇÃO
DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA, DE
PONTA-A-PONTA
SEU RÁDIO É A SUA “FERRAMENTA DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA” - CONECTANDO VOCÊ ÀS INFORMAÇÕES
CERTAS EXATAMENTE NA HORA CERTA.

A segurança é sempre primordial.
Estamos em um negócio onde vidas
estão em jogo - tanto da perspectiva
de um socorrista quanto dos cidadãos
que atendemos. Este rádio aumenta a
segurança em toda a linha para todos
os espectros da segurança pública.
Jay Atwood
Chefe Brigadista Interino
Corpo de Bombeiros do Condado
de Spokane

reunindo usabilidade conhecida
com novos recursos e interatividade que moldarão o futuro. O APX NEXT integra voz e dispositivos de missão crítica com software
atendimento de chamadas e despacho, até a investigação e análise, a evidências e registros. Assim, você experimenta uma consciência situacional aprimorada,
Com o APX NEXT, estamos garantindo que seu dispositivo de salvamento esteja lá quando precisar e que o foco que os socorristas, despachantes e técnicos precisam

Conheça mais em motorolasolutions.com/apx-next-story
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