FOLHA DE DADOS DA SOLUÇÃO
PREMIERONE JAIL

AUTOMATIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE REGISTRO E DETENÇÃO

PREMIERONE JAIL
O gerenciamento de presídios é um dos trabalhos mais difíceis, perigosos e subfinanciados
da segurança pública. Os contribuintes desejam gastar o menos possível em instituições
correcionais, mas em tempos economicamente difíceis, os orçamentos estão cada vez
menores e a população carcerária cada vez maior. Sob constante pressão para fazer mais
com menos, os departamentos de polícia e prefeituras enfrentam o contínuo desafio de
aumentar a eficiência operacional de suas instalações.
PremierOne™ Jail reduz a complexidade e torna o
processo de registro e detenção o mais rápido e simples
possível. Como componente da suíte de aplicativos de
segurança pública PremierOne, Premierone Jail funciona
perfeitamente com PremierOne Records, simplificando a

troca de informações e automatizando várias das tarefas
de reserva e administrativas de seu centro de detenção.
Desde a detenção até a libertação, PremierOne Jail ajuda
você a garantir o devido processo e atingir novos níveis de
eficiência em todas suas operações.

FOLHA DE DADOS DA SOLUÇÃO
PREMIERONE JAIL

MENOR COMPLEXIDADE E GARANTIA DE
MAIOR
EFICIÊNCIA
PremierOne™ Jail é uma poderosa ferramenta projetada para resolver os problemas mais críticos do

gerenciamento de presídios simplificando os fluxos de trabalho, aumentando a eficiência e melhorando
o gerenciamento dos presos. Graças a sua perfeita integração com PremierOne Records, PremierOne Jail
proporciona a informação que você necessita para reduzir a tarefa de gerenciar o crescente volume e diversidade
de sua população carcerária. Independentemente de você gerenciar registros e detenções para um único órgão,
para múltiplos órgãos alojados em um servidor ou para um consórcio regional, PremierOne Jail automatiza cada
aspeto do rastreamento de presos e as transações, ajudando os oficiais e administradores a aumentar a segurança
e melhorar suas operações de gerenciamento de presídios.

EFICIENTE TROCA DE INFORMAÇÕES SOBRE
DETENTOS

Para simplificar o processo de registro e detenção, deve contar com um
fluxo de dados sem interrupções que proporcione as informações que você
necessita, no momento e no lugar oportunos, de maneira simples e rápida.
Como PremierOne Jail compartilha o índice mestre e outros registros com
PremierOne Records, os oficiais e administradores devem inserir essa
informação só uma vez para que esteja disponível imediatamente para
todo o sistema. PremierOne Jail garante a troca segura de informações
(como dados de registro, classificações e riscos, fotos, filiação a
quadrilhas, ordens judiciais e outras) tanto de maneira interna como
com outros órgãos carcerários ou de registro.
Graças aos sofisticados controles do aplicativo é possível proteger a
informação confidencial sobre presos para evitar sua divulgação indevida e
proporcionar simultaneamente acesso em tempo real a esta valiosa
informação para os oficiais na rua e o pessoal dos presídios responsáveis
de lidar com os presos.

PROCESSOS DE REGISTRO MAIS RÁPIDOS

Quanto mais rápido o detido for registrado, mais rápido o agente que
fez a detenção poderá estar de novo na rua protegendo a comunidade.
Com PremierOne Jail, o acesso a dados críticos, independentemente
da localização do oficial, permite começar o processo de registro
em campo e que os detidos sejam transferidos para o pessoal
do presídio com maior rapidez. Além disso, não é necessário perder
tempo inserindo novamente a data na área de registro ou delegacia,
pois o repositório central de dados é atualizado automaticamente.
PremierOne Jail também permite que o pessoal carcerário processe os
presos e designe uma unidade habitacional adequada de maneira rápida
e com base nos critérios do órgão.

GERENCIAMENTO DE DETENTOS OTIMIZADO

À medida que a população carcerária cresce e a relação entre oficiais e
presos diminui, a necessidade de contar com informação rápida e precisa
sobre o acompanhamento de detentos torna-se mais crítica. PremierOne
Jail simplifica sua tarefa graças às funcionalidades de gerenciamento
de presos, incluindo:
• Classificações padrão e classificações opcionais Northpointe™ que
garantem uma avaliação precisa de presos.
• Os usuários podem emitir ordens de retenção de presos, notificar
o pessoal sobre detentos, notificar o pessoal sobre mandados de
detenção pendentes ou outras questões que devem ser julgadas antes
da libertação.
• As listas de verificação para libertações específicas de cada órgão
garantem o cumprimento de todos os critérios judiciais ou do órgão,
incluindo as solicitações de detenção para outros órgãos.
• A funcionalidade de consulta permite estabelecer buscas para verificar
os antecedentes dos visitantes e a existência de mandados de
detenção antes da libertação do preso.
• O módulo Visitas, faz um acompanhamento das solicitações de visita e
registra as visitas realizadas.
• O módulo Gestão Habitacional permite ajustar seu sistema para
que coincida com as capacidades do presídio e classificar as unidades
habitacionais segundo sua capacidade, nível de segurança, idade e
gênero.
• O módulo Quadrilhas e Membros de Quadrilhas permite à unidade
carcerária de quadrilhas categorizar adequadamente os membros das
quadrilhas.
• O sistema opcional de propriedade e provas efetua um
acompanhamento das informações do preso e das provas apreendidas
com uma cadeia de custódia completa.

TRASLADO EFICIENTE DE DETENTOS

O traslado de detentos é um dos processos mais difíceis e perigosos do
gerenciamento de presídios. PremierOne Jail otimiza e simplifica estas
transações de grande volume para reduzir erros e riscos. Quando os
oficiais varrem a pulseira com código de barras de um preso, aparece na
tela um resumo com foto, alertas de classificação e outras informações
importantes do preso, como idade, gênero e problemas médicos. Essas
informações permitem aos presídios lidar com os detentos de maneira
adequada a fim de proteger tanto os oficiais como a população carcerária.

Os alertas automatizados notificam os oficiais quando estão fazendo um
traslado para uma localização inadequada, evitando problemas tais como
hospedar criminosos violentos com presos de baixo risco ou reincidentes
com menores. O sistema também permite cumprir outras ordens, como
as de manter determinados indivíduos separados, tais como co-réus ou
membros de quadrilhas rivais, a fim de evitar que sejam hospedados
ou transportados juntos. Além disso, os administradores podem criar
cronogramas de movimentos com antecedência para garantir que os
traslados sejam precisos e , desse modo, ajudar os oficiais a economizar
tempo ao permitir-lhes efetuar a transação de maneira rápida e eficiente.

ARQUIVOS MULTIMÍDIA DE REGISTRO VIRTUAL

Os eficientes arquivos de registro virtual atualizam dinamicamente e
organizam toda a informação dos presos, incluindo os arquivos multimídia,
em um lugar seguro. Os arquivos podem ser acessados de qualquer lugar
e a qualquer momento, sem importar a localização, permitindo que a
informação precisa e uniforme das pessoas (fotos, avaliações médicas,
arquivos multimídia gerados pelas organizações, documentos judiciais
escaneados, entre outros) esteja disponível para aqueles autorizados a
visualizá-la. Além disso, os avançados controles de segurança evitam o
acesso a dados ou sua divulgação não autorizada, de modo que pode ter a
certeza de que a informação esteja protegida e segura.

CARACTERÍSTICAS DE PREMIERONE JAIL
•
•
•
•
•

Registro
Aceitação de presos
Classificação
Avaliações médicas
Ordens de manter determinados
presos separados.
• Registros de atividades
• Traslado de presos
• Saídas temporárias

• Comparecimento em tribunais
• Gestão habitacional e de
camas.
• Aprovação de visitas
• Registro de visitas
• Ordens de retenção de presos
• Listas de verificação para
libertação.
• Libertação de presos

CONFIGURÁVEL PELOS ÓRGÃOS

Para lidar efetivamente com as exigências críticas e de
grande volume de suas operações diárias, você precisa
de uma solução integral de gerenciamento de presídios
que seja intuitiva, fácil de usar e configurável para que
trabalhe do modo que você precisa. Por meio da integração
com PremierOne™ Records e sua inovadora Ferramenta
de Configuração Avançada (ACT), você pode configurar
os módulos existentes de PremierOne Jail adicionando e
alterando campos. Inclusive, pode criar módulos específicos
para cada órgão que se integram perfeitamente com o
sistema, e configurar fluxos de trabalho que se ajustem
a seus processos de negócios. Este recurso proporciona a
flexibilidade de organizar o processo de registro para que
coincida com seus próprios procedimentos
de admissão e traslado.

ESPECIALMENTE PROJETADO

PremierOne Jail é uma completa solução para registro
e detenção que leva suas operações para novos níveis
de eficiência graças a sua perfeita integração e suas
funcionalidades de gerenciamento e troca de informações
seguras e eficientes. A nossa solução de design específico
oferece ao seu pessoal a informação crítica de que eles
precisam para lidar com os detidos de maneira rápida
e adequada, e garantir a segurança de todo o pessoal
envolvido. O design da solução também é flexível e pode
ser configurado para que trabalhe do modo que você
precisar. PremierOne Jail agiliza seus processos de registro
e detenção e os simplifica, melhorando sua eficiência
operacional e reduzindo o custo total de propriedade.

PremierOne Jail também se integra facilmente com outros
aplicativos de terceiros, tais como serviços de comissária,
telefônicos e outros, que ajudarão você a controlar custos e
aproveitar seu investimento existente. Em poucas palavras,
PremierOne Jail permite adaptar o sistema para atender
às suas necessidades específicas sem o alto custo da
personalização feita por terceiros.

PORTFÓLIO DE MISSÃO CRÍTICA DO INÍCIO
AO FIM ESPECIALMENTE PROJETADO
PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Só a Motorola oferece às organizações de segurança pública um completo portfólio de
soluções tecnológicas de do início ao fim, incluindo infraestrutura de rádio e dados,
consoles de despacho, dispositivos móveis e aplicativos integrados e muito poderosos. Este
confiável portfólio oferece soluções avançadas que posicionarão seu departamento para o
futuro, servindo, protegendo e potencializando a sua comunidade e seus profissionais de
segurança pública hoje e amanhã.

Para mais informações sobre a maneira em que PremierOne Jail e a plataforma PremierOne
podem ajudar você a otimizar o acesso à informação, e a maneira de gerenciá-la e
compartilhá-la com toda sua organização, entre em contato com seu representante
Motorola ou visite motorolasolutions.com/premieronejail
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