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COMMANDCENTRAL AWARE

COMMANDCENTRAL AWARE
INCREMENTE A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E MELHORE A RESPOSTA EM TEMPO REAL
SOLICITE UMA
DEMONSTRAÇÃO:
Registre-se online em
motorolasolutions.com/
spssdemo
SOLUÇÕES DE
SEGURANÇA PÚBLICA
GUIADAS POR
INTELIGÊNCIA (ILPS)
Integre suas múltiplas fontes
de dados e aplique estudo
analítico e automatização
para proporcionar inteligência
executável com soluções ILPS.

Você precisa de uma maneira intuitiva e otimizada para gerenciar grande volumes de dados
e conteúdo multimídia provenientes de diferentes sistemas, incluindo: CAD, RMS, fontes
de streaming de vídeo fixo/móvel, localização de recursos, alertas, sensores, redes sociais
e mais. Converter toda essa informação em inteligência executável é fundamental para
melhorar o reconhecimento da situação e tomar melhores decisões com maior rapidez para
planejar eventos, responder a incidentes ou utilizar em investigações. CommandCentral
Aware da Motorola oferece um panorama operacional comum em tempo real para
operações de centro de comando que permite aumentar o reconhecimento da situação e
melhorar a eficiência operacional.
TRANSFORME SUAS OPERAÇÕES

O que aconteceria se você contasse com suporte de resposta a
incidentes e inteligência executável diretamente dos socorristas
em apenas segundos que lhe permitisse proporcionar
uma resposta mais segura e otimizar os resultados? E se
pudesse pesquisar em múltiplos conjuntos de dados, publicar
informações relevantes e ajudar a detetives e investigadores
a resolver os casos mais rapidamente? Você não gostaria de
se antecipar a um crime e utilizar toda a informação disponível
de maneira proativa para mudar o rumo dos acontecimentos?
Implemente CommandCenter Aware no seu Centro de Fusão,
Centro de Controle do Crime em Tempo Real ou em qualquer
outro ambiente de comando para aprimorar a tomada de
decisões e otimizar os resultados, aumentando a segurança dos
oficiais e cidadãos.

Exemplo: Um padrão de roubo de carros está ultrapassando

a capacidade de ação de uma unidade de patrulha de uma
agência. CommandCentral Aware age como multiplicador de
forças, praticamente patrulhando e proporcionando apoio em
campo. Informa-se um roubo a emergências via telefônica.
CommandCentral Aware imediatamente mapeia a localização
e automaticamente mostra todas as câmeras e patrulhas
próximas. O operador de inteligência rapidamente identifica e
captura uma imagem da face do suspeito e do veículo roubado
utilizando uma das câmeras próximas do lugar, e a compartilha
com a patrulha designada para a tarefa, juntamente com uma

descrição, utilizando o console de rádio integrado. O operador
de inteligência proporciona atualizações constantes por meio
de aplicativos integrados de voz e dados a fim de manter os
socorristas permanentemente informados da situação. Isso
permite capturar o suspeito com imagens de vídeo que provem
o crime, condená-lo e restabelecer a confiança dos cidadãos.

USUÁRIOS-CHAVE
Operador de inteligência

Execute operações táticas e de
planejamento e auxilie investigações em
uma única visualização.

Analista

Visualize, analise e edite todas as
fontes de vídeo disponíveis em um raio
personalizado da ocorrência.

Oficial

Colabore através de um espaço de
trabalho móvel e assista transmissões de
vídeo em tempo real.

Supervisor

Revise os registros de atividade e colabore
para garantir a continuidade operacional
do departamento.

Agora o pessoal do centro de
comando ou de campo conta
com recursos que melhoram a
resposta a incidentes, as
operações e o planejamento
estratégico.
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CARACTERÍSTICAS

• Agregação de vídeo em tempo real: Faça patrulhas
virtuais de sua comunidade e visualize até 16 câmeras
simultaneamente a partir de feeds móveis de vídeo fixos,
gravados ou em tempo real. Consulte facilmente a fonte,
data, hora e local do vídeo.

• Detecção e alertas de ameaças: Receba alertas de

redes sociais, sensores e análise de vídeo em tempo real
para apoiar o policiamento pró-ativo e obter tempos de
resposta mais curtos.

• Fluxo de trabalho e automação centrados no
usuário: Personalize o aplicativo para necessidades e

fluxos de trabalho individuais e crie regras para executar
ações automatizadas com base nos tipos de evento,
ajudando a reduzir o número de etapas necessárias para
responder com eficiência. Integre os aplicativos existentes
para apoiar fluxos de trabalho completos.

• Colaboração unificada de voz e dados: Integre

os consoles de rádio para monitorar e comunicar-se
diretamente com o pessoal em campo e distribuir
inteligência acionável por meio de mensagens integradas.
Envie vídeos ao vivo, documentos, imagens e outras
informações cruciais para um espaço de trabalho seguro,
online e acessível a todo o pessoal.

• Sinopses de vídeos: Revise horas de gravações em

poucos minutos para análise pós-evento, de modo a
identificar rapidamente eventos, comportamentos e
suspeitos. Crie filtros com base na cor, direção, tamanho e
velocidade de objetos e outras características.

• Transmissão de vídeo de cliente móvel:

O pessoal em campo pode acessar várias transmissões
de vídeo e enviar vídeos ao vivo ao pessoal para apoiar a
consciência situacional.

• Busca e consulta avançadas: Consulte um RMS local
ou de uma rede nacional de sistemas de registros para
coletar inteligência.

• Mapeamento geoespacial baseado em Esri:

Visualize todos os dados disponíveis de localizações de
câmeras, ocorrências CAD, pessoal em campo, redes sociais
e mais, em um mapa intuitivo que pode ser personalizado
com as camadas de mapeamento de sua agência.

• Registro de atividade: Audite todas as ações executadas
pelo operador em uma visualização resumida para atender
a requisitos legais, apoiar o treinamento, investigações e
fornecer transparência à comunidade.

• Mecanismo de correlação: Associe automaticamente

dados relacionados de sistemas discrepantes para obter um
quadro completo.

INVISTA PARA HOJE... E PARA O FUTURO

CommandCentral Aware oferece um reconhecimento da
situação verdadeiramente integral no seu centro de comando
aproveitando seu investimento atual e futuro. Ao poder integrar
todos os dados e sistemas, sua agência obtém uma visualização
completa que lhe permite otimizar seus fluxos de trabalho.

TRASLADE AO CAMPO UM CENÁRIO COMUM
DE OPERAÇÕES

A solução CommandCentral Aware é baseada na plataforma
CommandCentral, que permite agrupar dados em tempo
real para todo tipo de capacidades a fim de melhorar o uso
compartilhado de informação e a colaboração. CommandCentral
Aware funciona perfeitamente com CommandCentral Inform,
melhorando o conhecimento situacional do seu centro de
comando ao local dos fatos. Agora, o pessoal de comando, os
oficiais e qualquer trabalhador móvel pode ter acesso rápido
a um panorama operacional comum com alertas em tempo
real, localização de recursos, estado do tempo e do trânsito,
mapeamento geoespacial e mais. Para mais informações, visite
motorolasolutions.com/commandcentralinfor

Para mais informações sobre CommandCentral Aware, entre em contato com o seu
representante local da Motorola o visite motorolasolutions.com/commandcentralaware
motorolasolutions.com/commandcentralaware
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