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OTIMIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE REGISTROS MULTIMÍDIA

PREMIERONE
RECORDS
A segurança pública está entrando em uma nova era de gerenciamento de registros
impulsionada pela proliferação de dados, tanto tradicionais como multimídia. Não é
apenas um endereço de um site, trata-se de fotografias e o histórico completo do site.
Não é apenas a descrição de um suspeito, também é a foto do prontuário e os
antecedentes. Não é apenas um relatório do incidente, trata-se também de folhas
de evidência, gravações de interrogatórios, vídeos de vigilância e fotografias
da cena do crime.
Projetada especificamente para o cumprimento da lei, a
solução PremierOne™ Records otimiza a gestão e o controle
desta explosão de informação. Graças a seu repositório de
dados seguro e centralizado, o sistema agiliza a captura,
organização, gerenciamento e distribuição de informação
suportada em uma grande variedade de meios e proveniente
de uma ampla gama de fontes. Permite anexar arquivos,

de imagens e vídeo a interrogatórios em campo, relatórios
de casos e registros do índice mestre, o que proporciona
informação mais confiável e prática em tempo real. Além
disso, PremierOne Records pode ser configurada pelo
usuário para se adaptar a suas operações, ajudando-o a
melhorar sua eficiência operacional e reduzir o custo total
de propriedade (TCO).

FOLHA DE DADOS
PREMIERONE RECORDS

GERENCIE EFETIVAMENTE A EXPLOSÃO
DE DADOS
Um dos maiores desafios da segurança pública na era multimídia é o gerenciamento de registros. PremierOne
Records é um poderoso sistema RMS que oferece mais eficiência do início ao fim para a gestão de conteúdo
tradicional e multimídia. O sistema lhe permite coletar, proteger, organizar, relacionar e distribuir informação
para apoiar toda a equipe, desde oficiais de patrulha até despachadores, e desde pessoal administrativo até
investigadores e fiscais. Com parte integral da suíte de aplicativos de segurança pública PremierOne, PremierOne
Records maximiza a troca de informações em tempo real com os usuários das soluções CAD, Mobile e Jail e lhes
proporciona uma visualização operacional comum e um melhor conhecimento da situação.
OTIMIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DADOS

O repositório de informação centralizado de PremierOne Records otimiza a entrada,
acesso e troca de dados para proporcionar-lhe uma eficiência operacional nova e
poderosa. Racionaliza a organização e gerenciamento de grandes volumes de registros
tradicionais e de arquivos multimídia como os de áudio, vídeo e imagem. Melhora
o acesso em tempo real à informação de missão crítica independentemente de sua
localização e lhe permite organizar os dados dos relatórios de crimes na pastas virtuais
de casos. Essa informação executável é traduzida em melhores decisões, investigações
mais eficazes, análises mais precisos e, finalmente, maior segurança e proteção para o
pessoal de emergências e a comunidade.

ADAPTÁVEL PARA UMA ÚNICA OU MÚLTIPLAS AGÊNCIAS

Quando se trata de atividades criminosas, as fronteiras não existem, é por isso que
os órgãos necessitam poder trocar informações de crimes de maneira oportuna
independentemente da jurisdição. PremierOne Records permite acessar, consultar, trocar
e gerenciar em tempo real dados críticos em todas suas operações, juntamente com
dados de outros órgãos e jurisdições. Além disso, suporta a consolidação dos sistemas
de dados e pode prestar serviço a um número limitado de órgãos em um único sistema,
o que permite a cada órgão controlar que dados compartilhar e quando e onde fazê-lo.

DADOS CONFIÁVEIS E EXECUTÁVEIS

A disponibilidade de dados precisos e confiáveis depende da entrada de dados
consistentes, bem como de sua troca e gerenciamento eficiente. A lógica de negócios
avançada de PremierOne Records garante que os usuários coletem toda a informação
relevante, otimizando a consistência, eficiência e confiabilidade dos dados. Os índices
mestres para pessoas, entidades, bens, veículos e localização permitem inserir dados
só uma vez e, desse modo, reduzir a duplicação e proporcionar automaticamente dados
mais confiáveis em todo o sistema.

UMA AMPLA GAMA DE MÓDULOS FLEXÍVEIS
PremierOne Records inclui mais de 30 módulos padronizados que permitem que a entrada de dados seja simples, rápida e precisa.
• Relatórios de AFIS
• Controle animal
• Processo de registro de
presos.
• Solicitação de serviço
• Geração de relatórios de
caso / incidente.
• Gerenciamento de casos
• Citações
• Processos civis

• Informante confidencial
• Relatórios de atividades
diárias.
• Interrogatórios em
campo.
• Vendedores de armas de
fogo / Licença de porte
de arma de fogo.
• Quadrilhas / Membros
de quadrilhas.

• Confiscações
• Inteligência
• Encaminhamento para justiça
de menores.
• Índice mestre de pessoas,
propriedades, localizações,
entidades e veículos.
• Narcóticos
• Vigilância da vizinhança
• Empenhos /Casas de empenhos

• Autorizações e licenças
• Identificação de fotos e Livro
de fotos.
• Folha de propriedades
• Propriedades e evidência
(opcional).
• Solicitantes do registro
• Capacitação
• Mandado de detenção
• Depoimentos de testemunhas

REDEFININDO O CONCEITO DE
“GERENCIAMENTO DE APLICAÇÕES"
PremierOne Records é líder no gerenciamento eficiente e efetivo de grandes quantidades de dados de missão
crítica, otimizando e integrando processos de RMS desde a captura até o arquivo.

PROJETADO PARA SE ADAPTAR ÀS SUAS
OPERAÇÕES

Com os orçamentos cada vez mais ajustados, menos pessoal e requisitos
para a preparação de relatórios em contínua evolução, você precisa de um
sistema RMS rentável que o ajude a controlar de maneira eficiente sua
informação e a maximizar o desempenho operacional.
Através de sua inovadora ferramenta de configuração avançada (ACT),
PremierOne Records oferece módulos configuráveis pelos usuários que
você pode projetar para que se adaptem a seus fluxos de trabalho e
processos de negócio. Você também pode criar seus próprios módulos e,
desse modo, capturar informações específicas para seu órgão. O resultado
é um sistema RSM que opera do modo que você precisa, eliminando
procedimentos manuais ineficientes e o alto custo de personalização
por parte de terceiros

SEGURANÇA MELHORADA EM TODO O CICLO
DE VIDA DOS REGISTROS

PremierOne Records ajuda você a proteger sua informação essencial
proporcionando níveis avançados de segurança de dados em todo o
sistema. Uma série de critérios controlam o acesso a dados específicos: por
usuário, função de segurança ou órgão, bem como por conteúdo de dados,
etapa de fluxo de trabalho ou parâmetros definidos de forma manual.
O sistema garante os mais altos níveis de integridade de dados
de várias formas:
• A auditoria de todo o sistema permite aos administradores rastrear o que
foi adicionado, eliminado ou alterado em cada registro em tempo real.
• Os registros de divulgação e de atividades para cada caso, índice
mestre ou qualquer outra pasta proporcionam uma visão de quem
acessou ou imprimiu os conteúdos.

• Podem se estabelecer notificações automáticas para informar o usuário
sobre qualquer mudança nos Registros Mestres ou Casos designados.
• As assinaturas digitais em cada registro garantem que os conteúdos
não forma manipulados fora do sistema.
• Todos os controles de segurança também são aplicados aos registros
móveis, ainda quando os usuários trabalharem sem conectividade de rede.

BASEADA EM PADRÕES

Construída sobre uma arquitetura voltada para serviços (SOA) e projetada
com tecnologia Microsoft®.NET, PremierOne Records é escalável para
suportar a expansão do sistema à medida que suas necessidades evoluem
no futuro. Baseado em Microsoft SQL Server® e Web Services, PremierOne
Records busca de forma rápida entre milhões de registros, economizando
o tempo do seu pessoal e aumentando a disponibilidade da informação
em campo, que é o local onde mais se necessita dela. A solução oferece
clientes desktop e móveis baseados em padrões e com atualização
automática, permitindo a você reduzir os custos de implementação e as
despesas gerais com TI.
PremierOne Records foi projetada para suportar aplicativos de terceiros
e padrões de dados como o Modelo para a Troca de Informação Nacional
(NIEM) e Intercâmbio Nacional de Dados para a Aplicação da Lei (N-DEx).
Também é compatível com os sistemas estaduais e federais IBR (Sistemas
de Relatórios Baseados em Incidentes) e UCR (Relatórios Padronizados de
Criminalidade). Ao simplificar a tarefa do pessoal em campo de verificar
o cumprimento dos dados inseridos, PremierOne Records contribui para
garantir relatórios completos e precisos desde o início.

PODEROSA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS

PremierOne Records oferece completas opções de geração
de relatórios que permitem controlar a divulgação de dados
sensíveis. Com funcionalidades de geração de relatórios
pré-definidas, definidas pelo usuário ou ad hoc, PremierOne
Records proporciona relatórios de análise de informação,
administrativos, estatísticos e de tendências para que você
possa criar, publicar e compartilhar dados facilmente.
O pessoal do departamento poderá dedicar mais tempo
a analisar e elaborar relatórios, em vez de simplesmente
coletar e agrupar dados. O que você recebe é informação
estatística mais precisa, disponível quando você precisar
dela. Além disso, um Depósito de Dados de Registros
simplifica o acesso aos dados para os sistemas de troca de
informação, e coloca à sua disposição os dados operacionais
para fazer análises avançadas, tais como a análise
preditiva de crime.

MAIS DADOS, MAIS INTELIGÊNCIA

PremierOne Records otimiza a organização e o
gerenciamento de qualquer tipo de dados para proporcionar
inteligência situacional de missão crítica. Como parte da
suíte de aplicativos PremierOne, os clientes de PremierOne
Records e Records Mobile se integram com os módulos
CAD Mobile e Jail para melhorar a troca de informação

entre múltiplos pontos de conexão. PremierOne lhe permite
oferecer aos usuários uma visualização operacional única de
cada incidente, ajudando a tomar decisões de forma mais
rápida e inteligente e a melhorar a segurança e proteção
do pessoal de emergências e a comunidade. Assim como a
explosão de informação de missão crítica está redefinindo
a segurança pública, a solução PremierOne Records está
redefinindo o gerenciamento de dados.

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 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 Records e a plataforma
PremierOne podem ajudar você a otimizar o acesso à informação, e a maneira de gerenciála e compartilhá-la com toda sua organização, entre em contato com seu representante
Motorola ou visite motorolasolutions.com/premieronerecords
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