FOLHA DE DADOS
PREMIER MDC

ROBUSTOS DADOS MÓVEIS DE MISSÃO CRÍTICA NO LOCAL E NO MOMENTO
QUE VOCÊ PRECISAR

PREMIER MDC
Com acesso à informação adequada no momento preciso, o pessoal de emergências pode
tomar decisões de maneira mais inteligente, rápida e segura. Os cidadãos se sentem mais
seguros. As comunidades prosperam.
Premier MDC o torna possível. Esta solução de dados
móveis altamente escalável, voltada para os Estados Unidos
e mercados internacionais, foi especificamente projetada
para atender às necessidades de redes de banda estreita.
Permite acesso oportuno, eficiente e seguro a bases de
dados federais, estaduais e locais para proporcionar aos
oficiais conhecimento direto de informação
de missão crítica.

Os socorristas podem obter detalhes importantes sobre
as pessoas, lugares e propriedade para ajudar a agilizar
a tomada de decisões e a resposta; todos estão mais
seguros com comunicações integradas de dados que são
compartilhadas facilmente por todas as jurisdições locais,
estaduais e federais.
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SAIBA COM O QUE E COM QUEM
VOCÊ ESTÁ TRATANDO
A disponibilidade de informação relevante e em tempo real ajuda o pessoal de emergências de segurança pública
a se preparar melhor e antecipar o está por vir. Premier MDC garante acesso rápido e seguro ao sistema nacional
de telecomunicações de policiamento (NLETS), o centro nacional de informação de crime (NCIC) e aos dados do
sistema de gerenciamento de registros (RMS) que pode alertar você sobre a existência de informação que poderia
salvar vidas
Além disso, é possível capturar informação de carteiras de motorista por
meio de exclusivos leitores 2D de código de barras ou cartão magnético,
o que permite que essa informação apareça instantaneamente no
computador móvel. Depois, a consulta é enviada automaticamente às
bases de dados do Estado/DMV e federais, o que elimina a necessidade
de esperar que o despachador execute a consulta. E com a flexibilidade de
poder implementá-la com ou sem CAD, a solução ajuda a reduzir o tráfego
de rádio ao proporcionar funcionalidades de mensagens e consultas
seguras e confiáveis, projetadas especificamente para cumprir com os
requisitos de rotina e de emergência.

ECONOMIZE TEMPO E MELHORE A PRODUTIVIDADE
PERMITINDO AO PESSOAL DE EMERGÊNCIAS FAZER
MAIS EM CAMPO
Economizar tempo é salvar vidas. Um aplicativo especialmente projetado
para os ambientes móveis, premier MDC foi projetado para reduzir
a complexidade e aumentar a eficiência. Com funções de despacho
aprimorados (despacho silencioso, atualizações de estado e
autodespacho), Premier MDC ajuda o pessoal de emergências a fazer seu
trabalho de maneira efetiva.

Quando é implementado com nossas soluções Premier CAD™ ou
PremierOne™ CAD, os socorristas também podem designar-se chamadas
pendentes ou auxiliar outras unidades instantaneamente. O Mapeamento
Tático Avançado Móvel (ATMM), que é vendido separadamente, oferece
ótimas capacidades de mapeamento. Proporciona instruções passo a
passo para chegar aos incidentes e fornece informações detalhadas sobre
materiais perigosos e respostas pré-planejadas para responder de maneira
mais coordenada. Além disso, os usuários contam com visibilidade
imediata baseada em funções das outras unidades. Isso permite que um
sargento, por exemplo, veja todas as unidades que estão na cena,
enquanto limita a visualização de um oficial de patrulha a só aquelas
unidades que estão na mesma ronda ou designadas
ao mesmo incidente.

O GERENCIAMENTO REMOTO MANTÉM OS
SOCORRISTAS NA RUA E AS OPERAÇÕES
EM PERFEITO FUNCIONAMENTO

O gerenciamento e os relatórios de sistema baseados na web
potencializam os administradores de Premier MDC e o pessoal autorizado
graças ao acesso remoto e seguro ao registro de usuários e a importantes
dados operacionais e estatísticos. O acesso a esses dados sensíveis
pode ser outorgado segundo o sistema, o departamento ou a tarefa.
E podem se realizar facilmente e sem interrupções atualizações de
aprovisionamento de registros de usuários, tais como gestão de usuários,
dispositivos e senhas.
PMDC também permite aos administradores definir tabelas para download
para serem recuperadas por clientes móveis quando iniciam sessão ou
quando os códigos de disposição, os tipos de incidentes, os códigos de
status ou parâmetros similares estejam disponíveis.

PREMIER MDC: ATENDER ÀS NECESSIDADES DE
DADOS DE MISSÃO CRÍTICA DE TODOS OS ÓRGÃOS,
GRANDES E PEQUENOS
Premier MDC é o aplicativo de dados móveis escolhido por mais de mil
órgãos de segurança pública em todo o mundo.
Cumprimento de CJIS
• Autenticação de dois fatores quando é integrada com RSA SecurID
Appliance e dispositivos para controle de acesso (vendidos
separadamente).
• Criptografia FIPS 140-2
• Amplas opções de segurança com senha
• Relatórios de auditoria

Integração avançada com Premier CAD e PremierOne CAD
• Unidades móveis equipadas com funções de consulta a partir do veículo
e de autodespacho.
• Atualização automática de incidentes (só Premier CAD)
• Suporte de informação sobre instalações / perigos
• Indicador de localização e estado das unidades principais e de auxilio
durante uma chamada ativa (só Premier CAD).
Integração com Sistemas CAD de Múltiplos provedores
• A API de Premier MDC permite a interconexão tanto com Motorola
como com outras soluções CAD de terceiros.
Múltiplos idiomas suportados
• Altamente configurável, compatível com idiomas da Europa Ocidental

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO
PREMIER MDC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mensagens
Integração CAD
Integração RMS
Gerenciamento de status
Texto para voz
Mapeamento em veículo (precisa ATMM)
Transmissão de mensagens de emergência
Múltiplas consultas a bases de dados com entrada única
Transferência sem fio de arquivos com mensagens

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows 7/ Windows 8/8.1
Integração de registros policiais no veículo
Ajuda online
Interface de usuário configurável
Suporte para Internet/Intranet
Integração com CAD de terceiros
Esquemas de cor dia / noite
Gerenciamento remoto
Implantação de cliente pelo ar (OTA)

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 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 sua agência para
o futuro, servindo, protegendo e potencializando a sua comunidade e seus profissionais
de segurança pública.

Para mais informações sobre a maneira em que Premier MDC pode ajudar
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/premierMDC
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