RELATÓRIO DE APLICATIVO
SOLUÇÃO DE MENSAGEM AVANÇADA ASTRO 25

ACESSO ÀS INFORMAÇÕES
CRÍTICAS PARA O PESSOAL DE
ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS
DECISÕES MAIS ACERTADAS EM CAMPO COM SOLUÇÃO DE MENSAGEM AVANÇADA ASTRO 25

Obtenha mais de seu sistema ASTRO® 25 de missão crítica com a Solução de Mensagem
Avançada ASTRO 25. Os usuários podem enviar e receber mensagens rapidamente, assim
como também consultar bases de dados diretamente de seus rádios bidirecionais Motorola
aptos para aplicativos de dados. Com acceso a estas informações, o pessoal de emergências
pode tomar decisões no ponto de atividade, liberando tempo de ar para comunicações de voz
críticas. Sua integração com PremierOne™ CAD (despacho assistido por computador) permite
que seu pessoal automaticamente receba informações de despacho e alertas, e atualize
seu estado de maneira remota. A Solução de Mensagem Avançada ASTRO 25 ajuda você
a melhorar o serviço oferecido à sua comunidade com uma força de trabalho mais rápida,
segura e melhor coordenada e informada.

RELATÓRIO DE APLICATIVO
SOLUÇÃO DE MENSAGEM AVANÇADA ASTRO 25

PLATAFORMA INTEGRAL
Troque informações facilmente em toda sua empresa e
com parceiros externos unificando suas comunicações
e conectando seus dispositivos, inclusive seus rádios
móveis e portáteis, smartphones, PDA, clientes de mesa e
computadores de dados móveis. A Solução de Mensagem
Avançada ASTRO 25 é uma solução baseada em IP e se
conecta com sistemas de mensagem tais como Microsoft®
Exchange Server através da SMTP para uma entrega
integral de informações.

CONFIGURAÇÕES FLEXÍVEIS
Você conta com diferentes opções na hora de escolher a
solução que melhor convier segundo suas necessidades
operaconais. Especialmente projetada para atender
às exigências de missão crítica de segurança pública,
a Solução de Mensagem Avançada ASTRO 25 é
a plataforma de acesso a dados e intercâmbio de
informações flexíveis que sua força de trabalho precisa
hoje. Desde sistemas dedicados apenas para mensagens,
as configurações e as opções de alta disponibilidade
integradas no PremierOne, você conta com a flexibilidade
necessária para instalar as funções que você precisa
hoje, e a possibilidade de você ir incorporando funções na
medida em que precisar no futuro.

ACESSO ÀS INFORMAÇÕES
EM TEMPO REAL
Com novos níveis de informações ao seu alcance, os
recursos de trabalho em campo podem acessar as
informações necessárias, na hora e no local em que for
preciso. As informações fluem em tempo real através de
toda sua organização, melhorando os fluxos de trabalho, a
consciência e a produtividade.

CONSULTAS SEGURAS
Para atender às suas necessidades de proteção de
informação (IA), oferecemos a você opções de consultas
seguras, baseadas em tecnologias de autenticação RSA
de fatores múltiplos. Com acesso aprovado para bases
de dados seguras e proteção de resultados de consultas,
os usuários podem rapidamente acessar as informações
confidenciais necessárias para tomar decisões mais
acertadas no ponto de atividade.

PROJETADA PARA USO EM CAMPO
• Alertas sonoros e visuais que notificam o usuário diante
da recepção de informações
• Conteúdo adaptado para funcionalidade de rádio
• Interface intuitiva e fácil de usar
• Até 150 mensagens pré-definíveis para respostas
rápidas e simples

• Teclado de rádio que facilita a redação de mensagens
de texto de formato livre de até 200 caracteres
• Listas de endereços pré-definidos ou entrada de ID de
usuário; permite criar mensagens mais rapidamente

MELHORES COMUNICAÇÕES
Os usuários podem intercambiar mensagens com a área
de despacho, entre dispositivos portáteis individuais e
grupos pré-definidos, o que permite a você compartilhar
informações rapidamente e com dispositivos específicos.
O uso de mensagem reduz o tempo de conversação do
sistema, liberando canais para comunicações de voz críticas.
A entrega de mensagens e os recursos do sistema
são otimizados graças à funcionalidade “armazenar e
reenviar”, que permite enviar mensagens apenas para
os rádios ativos do sistema, reduzindo assim o tráfego
de rede. Se um determinado rádio não está ativo no
sistema, suas mensagens serão armazenadas para serem
entregues mais tarde.

CLIENTE INTELIGENTE
O Cliente Inteligente da Solução de Mensagem Avançada
ASTRO 25 baseado no Microsoft Windows® é uma
aplicativo fácil de usar que permite aos usuários consultar
bases de dados internas e externas, e trocar mensagens
com usuários de rádio e outros. Além disto, ao permitir
que se visualize o pessoal e os dispositivos registrados,
o cliente inteligente, muito completo em funcionalidades,
também organiza seus contatos, grupos de mensagens
e pastas de mensagens em uma interface de usuário
otimizada, intuitiva e prática.

A VANTAGEM PREMIERONE
O PremierOne da Motorola é um potente conjunto de
aplicativos especialmente projetados para o ambiente de
segurança pública. Ao implantar a Solução de Mensagem
Avançada ASTRO 25 com PremierOne CAD, obtém-se
um sistema totalmente integrado. Abrem-se novas vias
de comunicação e acesso e intercâmbio de informações.
Os usuários podem receber instruções de despacho e
alertas, atualizar seu estado, consultar informações sobre
patentes de veículos e outros dados, e enviar mensagens
de seus rádios com muita facilidade.
Você consegue ampliar seu panorama operacional em
tempo real, melhorando sua capacidade para tomar
decisões inteligentes e aumentando a segurança de
seu pessoal e a de sua comunidade. Embora o sistema
PremierOne esteja alcançando o nível máximo de
funcionalidade possível, o fornecedor de seu sistema CAD
legado poderá implantar uma interface através de nossa
API publicada para obter um subconjunto de interação de
dados com seus rádios ASTRO 25.

Para mais informações sobre como a Solução de Mensagens Avançada ASTRO 25 pode ajudar você a
melhorar a capacidade e a segurança de seu pessoal de atendimento a emergências, entre em contato
com seu representante Motorola local ou acesse www.motorolasolutions.com/br/astro
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