COMMANDCENTRAL AWARE
OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA EM TEMPO REAL
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INTELIGÊNCIA SITUACIONAL EM TEMPO REAL
CommandCentral Aware fornece um ambiente operacional completo, integrando inteligência em tempo real
no centro de comando para auxiliar remotamente oficiais em campo. Simplifique sua visão operacional
concentrando seus recursos em uma única interface. Reforce a segurança dos oficiais, monitorando alertas
em tempo real e acessando fontes de vídeo próximas quando ocorrem incidentes.
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LOCALIZAÇÃO E MAPEAMENTO
INFORMAÇÃO SIMPLIFICADA. TOME MELHORES DECISÕES.

MONITORE A ATIVIDADE
EM QUALQUER LUGAR

TRABALHE COM O CONTEXTO
NECESSÁRIO

FILTRE E CONTROLE PERMISSÕES
ESPECÍFICAS

Veja toda sua informação baseada na
localização conjunta, em tempo real, em um
único mapa. Pode-se acessar este panorama
comum em qualquer lugar, em qualquer
dispositivo conectado à Internet.

Tome decisões mais acertadas para um
incidente crítico e promova a segurança do
pessoal que se encontra em campo,
acessando um ambiente operacion al através
do CommandzCentral Aware– diretamente no
mapa da sua central.

Controle as permissões específicas de
visualização com base em grupos de usuários,
para garantir uma resposta focalizada de cada
membro da equipe durante um evento crítico.
Filtre a visualização apenas aos conjuntos de
dados que precisar nesse momento.

ACESSE A INFORMAÇÃO CAD
(DESPACHO AUXILIADO POR
COMPUTADOR) ATRAVÉS DO
COMMANDCENTRAL AWARE,
MELHORANDO O AMBIENTE
COMUM OPERACIONAL.
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FUNÇÕES:
Mapeamento Unificado: Utilizando um
mapa base comum, localize geograficamente
eventos em tempo real, tais como incidentes
CAD, localização de dispositivos e unidades,
alertas e alarmes, dados de decisões táticas e
localização de câmeras. Incorpore outras
camadas de mapeamento de sua central para
enriquecer a orientação espacial, como
limites de propriedades, ponto de referência,
edifícios e localizações de ativos. Além disso,
proporciona camadas meteorológicas ao vivo
e estações para melhorar o conhecimento do
panorama. Organize seus dispositivos através
da gestão de grupos, para aperfeiçoar ainda
mais a coparticipação e para aderir-se a
configurações lógicas inter e intra
institucional. Administre o conteúdo visto por
estas centrais, através de grupos de usuários,
proporcionados e autorizados, para ver
camadas específicas de mapas.
Acessibilidade móvel e de desktop:
Trabalhe sem problemas com desktop ou
celular. Pode-se acessar o CommandCentral
Aware através do navegador web de qualquer
computador, e também de qualquer tablet ou
smartphone com conexão à Internet.
Filtro de camadas de dados: Mostre ou
oculte camadas de dados, como incidentes
CAD, selecionando ou não selecionando-os no
painel de camadas de dados, assegurando
que suas equipes vejam apenas o que
precisarem nesse momento. As camadas de
dados podem ser priorizadas para garantir que
certa informação tenha mais prevalência
visual no mapa.
Visualização de informação crítica:
Associe informação crítica a cada evento ou
recurso no mapa de visualização.
Permissões baseadas em equipes:
Restrinja o que o pessoal vê, com base no que
sua equipe precisa para ser mais eficaz, ao
mesmo tempo que garante que se referencie
informação consistente e relevante a partir do
ambiente operacional compartilhado.
Acesso à informação “Somente leitura”:
Assegure-se de que os fluxos de trabalho não
tenham obstáculos mediante ao acesso à
informação, tornando assim, a visualização de
uma forma mais simples possível.
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LOCALIZAÇÃO, MAPEAMENTO E ALERTAS.
MANTENHA OFICIAIS E CIDADÃOS SEGUROS NAS RUAS.

RESPONDA RAPIDAMENTE A INCIDENTES QUE
SE INTENSIFICAM
Os alertas dos oficiais mostram automaticamente ao centro de controle o
que está acontecendo com os mesmos durante um incidente, seja uma
emergência, um colete perfurado, alertas de homem caído, entre outros.
Os alertas mostram a localização e o tipo de incidente no mapa unificado,
ajudando o pessoal a garantir conhecimento situacional e favorecer a
segurança de oficiais e habitantes.
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FUNÇÕES:
CommandCentral Aware informa
automaticamente ao centro de controle que uma
situação se intensificou sem mais ações por
parte do oficial. Alertas que indicam disparos de
armas, coletes perfurados ou outra emergência
mostram a localização e o tipo de incidente em
tempo real no mapa unificado, ajudando a que
ooperador preste suporte imediato garantindo a
segurança de oficiais e cidadãos.
Alerta de arma disparada (pistola): Este
sensor pode ser adaptado para certas pistolas
e mandar um alerta de que essa arma foi
disparada. O sensor está localizado no
cabo da arma.
Alerta de impacto no veículo: Quando o
veículo de um oficial, equipado com rádios
APX, sofre um impacto significativo, um alerta
de emergência notifica ao centro de comando a
situaçãoe a localização.
Alerta de homem caído: Um alerta de
emergência de homem caído é gerado nos
rádios portáteis APX habilitados, aparecendo
uma notificação quando os rádios estão a um
certo ângulo e não há movimento baseado nos
parâmetros do usuário.
Alerta de colete perfurado: Quando se
detecta um evento onde o colete é perfurado,
seja por um tiro ou uma facada, um alerta de
emergência é transmitido para notificar ao
pessoal de comando que um oficial pode estar
incapacitado e precisa de ajuda. Insira
sensores em armaduras já existentes.
Botão de emergência: Quando o botão de
emergência éapertado em um rádio APX, um
alerta aparecerá no mapa unificado, indicando
que uma emergência precisa ser resolvida.
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INTELIGÊNCIA DE VÍDEO
TENHA OLHOS NA CENA EM SEGUNDOS

GARANTA RESPOSTAS ATRAVÉS DE VÍDEO
EM TEMPO REAL
Adeque sua resposta apropriadamente com o acesso a vídeos e
notificações em tempo real do CommandCentral Aware, as quais
permitem a operadores ou analistas de inteligência do Centro de
Atenção de Emergências (CAE) acessar fontes de vídeo próximas no
mapa unificado para uma melhor visualização de uma situação que está
acontecendo. CommandCentral Aware leva a atenção dos operadores
para vídeos-chave, garantindo a segurança dos oficiais e aumentando a
produtividade.

SIMPLIFIQUE O FLUXO DE TRABALHO DA AGÊNCIA

SIMPLIFIQUE A GESTÃO DE VÍDEO

Melhore a produtividade e gerencie facilmente arquivos de evidência,
apenas armazenando e vinculando videos mediante a um incidente,
utilizando o CommandCentral Vault.

Simplifique seu ambiente operacional trazendo as diferentes soluções de
vídeo a uma única tela unificada.
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FUNÇÕES:
Mapeamento de Eventos Geoespaciais:
Inclui localização de câmeras, incidentes CAD,
estado elocalização do pessoal, alertas de
informação de fonte aberta, sensores e um
único mapa que pode ser personalizado com
qualquer outra camada de dados de
sua instituição.
Monitor de Atividade: Veja em tempo real
alertas e incidentes enquanto aparecem no
mapa. Cada evento pode ser visto
detalhadamente com informação coletada de
fontes de informação adicionais pertinentes a
esse evento específico.
Configuração do fluxo de trabalho:
Automatize fluxos de trabalho associando
dados relacionados de diferentes sistemas
para conseguir um panorama consciente do
incidente ou ameaça ocorrida. Isto pode incluir
fontes de vídeos, alertas de dados de acesso
livre relacionados, um incidente CAD, alertas
de sensores e mais.
Transmissão de vídeo em tempo real:
Patrulhe virtualmente sua comunidade e
tenha os olhos na cena de um evento
rapidamente, olhando o conteúdo simultâneo
de câmeras fixas ou de fontes móveis através
de qualquer sistema de gestão de vídeo.
Inclua facilmente a fonte do vídeo, data,
horário e localização, além de personalizar
grupos de câmeras para acessar rapidamente
certas localizações em particular.
Cumprimento de segurança: Confie em
aplicações seguras e que cumprem com os
padrões de segurança CJIS (Criminal Justice
Information System) do FBI.

Melhore o conhecimento situacional
acessando fontes de vídeo próximas do
alerta no mapa unificado do
CommandCentral Aware. Economize
segundos em sua resposta e melhore a
segurança do oficial que está no local.
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SOFTWARE LÍDER EM TECNOLOGIA E DEDICADO
PARA AMBIENTES DE MISSÕES CRÍTICAS
Nós criamos o software CommandCentral Aware para ambientes de missões críticas onde cada segundo importa. As aplicações em nosso pacote do
software, unificam dados e agilizam fluxos de trabalho do começo ao fim, para dar à sua informação um melhor uso, garantindo assim, a segurança
para os oficiais em locais críticos. Especialista na indústria por mais de 90 anos, com liderança aprovada em soluções de segurança pública, nosso
pacote está transformando a experiência dos usuários dando enfoque na evolução, com a finalidade de ajudar a transformar digitalmente as
atividades na segurança pública.

COMMANDCENTRAL
O pacote de software de segurança pública mais integrado da indústria, com
aplicações unificadas do começo ao fim.

Consciência de Incidentes

Resolução Pós-Incidente

Gestão de Incidentes

PARTICIPAÇÃO
COMUNITÁRIA

GESTÃO DE
CHAMADAS DE
EMERGÊNCIA

CENTRAL
ASSISTIDA POR VOZ
E COMPUTADOR

OPERAÇÕES DE
INTELIGÊNCIA EM
TEMPO REAL

RELATÓRIOS E
RESPOSTAS
DE CAMPO

GESTÃO DE
ARQUIVOS
E EVIDÊNCIA

ANÁLISE E
INVESTIGAÇÃO

Cidadão

Operador de 911

Operador

Analista de
Inteligência

Oficiais da
Primeira Linha

Especialista
de arquivos

Analista
de delitos

Para mais informação sobre CommandCentral Aware,
visite www.motorolasolutions.com/aware
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