FOLHA DE DADOS
COMMANDCENTRAL

CENTRALIZE E SIMPLIFIQUE
SUAS OPERAÇÕES
COMMANDCENTRAL SIMPLIFICA OS FLUXOS DE TRABALHO DA SEGURANÇA
PÚBLICA PARA OTIMIZAR AS OPERAÇÕES DAS AGÊNCIAS

VOCÊ ESTÁ SEGURO DE ESTAR APROVEITANDO AO MÁXIMO O VALOR DE SEU
INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA?

Muitas agências têm as melhores intenções de implementar novas tecnologias, e geralmente o
fazem confiando na promessa de que contribuirão com importantes melhorias para sua atividade,
mas terminam desaproveitando grande parte de seus benefícios. Você nunca teve problemas ao
tentar integrar aplicativos que logo resultaram em fluxos de trabalho ineficientes e dados isolados?
Com a rapidez que as tecnologias da nuvem evoluem, pode tornar-se uma tarefa difícil saber o que
realmente funciona e que, efetivamente, seja o mais conveniente para sua empresa. Com
CommandCentral, o líder mundial em soluções de segurança pública, descubra uma maneira mais
simples de aproveitar ao máximo todo o potencial de seus dados e tecnologia para impedir ou
resolver crimes, e responder a eles de maneira eficiente.
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SOLUÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA INTELIGENTES, SIMPLES, RÁPIDAS E ACESSÍVEIS

FOLHA DE DADOS
COMMANDCENTRAL

COMMANDCENTRAL AJUDA VOCÊ A IMPEDIR CRIMES
E A MELHORAR OS RESULTADOS DE MANEIRA MAIS
EFICIENTE COM APLICATIVOS BASEADOS NA NUVEM QUE
MELHORAM O DESEMPENHO DE TODA SUA EMPRESA.
CENTRALIZE E SIMPLIFIQUE O
GERENCIAMENTO DE SEUS DADOS

A extensa série de aplicativos de nuvem de CommandCentral
está pensada como solução acessível para agências de
qualquer tipo a fim de que consigam melhorar suas operações
de extremo a extremo e maximizar o valor de seus dados.
Ao assinar e se conectar, CommandCentral unifica e gerencia
seus dados de maneira segura para todos os aplicativos que
você escolha.

• Não requer nenhuma atualização nem integração complexa
• Não requer nenhum investimento adicional em hardware
de TI.

• Não implica nenhum custo geral, administrativo ou de
•
•
•

•

TI adicional por manutenção de sistema, ou atualização
ou backup.
Minimiza o risco na implementação de novas tecnologias
Integra rapidamente os dados RMS e CAD disponíveis
para uso imediato.
Oferece ferramentas automatizadas que melhoram a
qualidade da informação; ajudam a limpar dados de
crimes mal rotulados de sistemas RMS para otimizar o
processo analítico e os relatórios.
Design à prova de futuro apto para suas operações de
hoje... e de amanhã.

SEGURANÇA DE DADOS GARANTIDA

As políticas de segurança de nuvem de CommandCentral
cumprem com as melhores práticas aceitas pela indústria
para a proteção dos dados de sua organização em todos os
servidores e aplicativos de software.

RESPOSTA RÁPIDA E EM TEMPO REAL

A agregação de dados otimizada permite que CommandCentral
proporcione inteligência crítica a operadores de centros de
comando durante um incidente para que possam informar
rapidamente aos socorristas e melhorar a segurança.
CommandCentral oferece um panorama operacional comum
no qual combina vídeo, dados e voz para um obter um
conhecimento situacional em tempo real. Os motores de
correlação processam os dados em apenas segundos, ajudando

aos analistas e socorristas a identificar e divulgar informação
relevante. Visualize facilmente inteligência geoespacial e em
tempo real, e utilize estudo analítico e videomonitoramento
intuitivo para processar horas de conteúdo gravado
em minutos.

PESQUISAS E ANÁLISES SIMPLIFICADOS

CommandCentral simplifica a interpretação de grandes volumes
de dados para planejamento, suporte tático ou pesquisas.
Painéis predefinidos e modelos de relatórios que ajudam a
sintetizar informação rapidamente com poucos cliques e a
automatizar a ativação de alertas e a geração de relatórios
- muito simples para serem utilizados por qualquer membro
do departamento -, melhorando a tomada de decisões e a
efetividade geral.
Todos os aplicativos CommandCentral foram pensados
para tornar seu órgão uma organização mais eficiente sem
necessidade de adicionar pessoal.

• Utilize análise preditiva para prever até 30% dos

crimes “do dia seguinte” e para melhorar a efetividade
dos socorristas.
• Acesse uma rede nacional de sistemas de informação
de segurança pública e obtenha e compartilhe facilmente
informações com outras jurisdições sem custos
excessivos de implementação e manutenção.
• Otimize a pesquisa de dados de dias para apenas
minutos, e visualize dados facilmente para identificar
relações, padrões e anomalias a fim de agilizar
as investigações.

PARCERIAS QUE POTENCIALIZAM A
PRODUTIVIDADE

Trabalhar com o líder mundial em soluções da segurança
pública também lhe permite acessar a rede mais extensa de
capacidades da segurança pública da parceiros líderes na
indústria. CommandCentral conta com soluções melhoradas
integradas, como detecção de tiros, drones e previsão de
tempestades, que ajudam a potencializar ao máximo seus
investimentos em tecnologia atuais e futuros.

Para mais informações sobre CommandCentral, entre em contato com seu representante
Motorola ou visite motorolasolutions.com/spss.
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