FOLHA DE DADOS DA SOLUÇÃO
PREMIERONE HANDHELD

MAIS INTELIGÊNCIA A MÃO... MAIS SEGURANÇA PARA TODOS

PREMIERONE
HANDHELD
O pessoal de emergências precisa estar preparado para tudo. O acesso às informações
adequadas de maneira oportuna e no local indicado é vital para garantir maior segurança e
rapidez nas operações. Ao sair ou afastar-se de seus veículos, e do centro de comunicações
ao qual estão conectados, o pessoal de emergências costuma perder contato com dados
críticos. PremierOne™ Handheld faz com que as informações possam ser levadas onde quer
que eles vão em seus tablets ou smartphones potencializados pelo Android. O aplicativo
de design específico permite aos policiais buscar informações críticas de pessoas, bens
e veículos rapidamente e de maneira segura enquanto estão em movimento. Oferece a
inteligência que os policiais precisam para permanecer sempre um passo adiante do que
virá...não importa como façam o patrulhamento: de carro, a pé, de bicicleta, a cavalo, de
motocicleta ou veículo-patrulha.
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INFORMAÇÕES CRÍTICAS SEMPRE A MÃO
Quando surgir um incidente, os policiais precisam dispor
das informações rapidamente. Necessitam saber com
quem ou com o que precisam lidar em todo momento. O
PremierOne Handheld dá acesso na hora a bases de dados
estaduais e federais, inclusive o Sistema Nacional de
• P essoas por nome ou carteiras de motorista
• V eículos por placa ou número de identificação do
veículo (VIN)
• E mbarcações pelo número de casco
• B ens roubados (bicicletas, embarcações, telefones)
por número de série
• A
 rmas por número de série

COLABORAÇÃO EM TEMPO REAL
A funcionalidade da mensagem segura põe a inteligência
visual à disposição do usuário rapidamente. A foto de
um suspeito ajuda os policiais a estar melhor preparados
antes de chegar à entrada principal. A foto de uma criança
sumida serve como ponto de referência rápida para o
pessoal de patrulhamento ou para os que rastreiam

• R edigir, ver, reenviar, responder e eliminar mensagens
• C apturar, ver e enviar imagens
• A
 cessar as funções de caderno de endereços

Telecomunicações para o Cumprimento da Lei (NLETS),
o Centro Nacional de Informações Delitivas (NCIC) e
mensagens de alerta (Be On the Look Out - BOLO). O
aplicativo elimina todos tipos de conjeturas, permitindo
aos policiais consultar dados tais como:

Sem a necessidade de assistência no despacho, os
policiais dispõem da flexibilidade suficiente para
controlar seu acesso a dados críticos no momento e no
local em que precisam, melhorando o reconhecimento
da situação e os tempos de resposta

uma área específica. Uma mensagem rápida de outro
policial de campo melhora o nível de colaboração. O
PremierOne Handheld atende às rigorosas necessidades de
comunicação de órgãos de todos tipos facilitando o envio
e a recepção de mensagens seguras entre dispositivos,
pessoal do departamento e contatos externos. Entre as
principais funções inclui-se a capacidade de:

Para passar do modo reativo ao pró-ativo, os órgãos
devem poder coletar, ver e distribuir informações críticas
rapidamente e de maneira eficiente. As funcionalidades
de mensagem melhoram o nível de colaboração tanto no
local do fato como entre as diferentes organizações para a
coordenação e resolução de incidentes de maneira segura.
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INTEGRAÇÃO COM PREMIERONE CAD
Imagine se seus policiais contassem com ferramentas
novas e potentes que lhes permitissem estender
o comando à linha de frente. Sobre a base de sua
funcionalidade de mensagem e consulta principal, o
PremierOne Handheld logo oferecerá uma solução móvel

totalmente integrada com o PremierOne CAD. Suas funções
de mapeamento, atualizações de status e despacho levarão
as capacidades de comando diretamente ao campo,
agilizando a resposta do policial e o processo de tomada
de decisões. Com seus tablets ou smartphones habilitados
para PremierOne Handheld, os policiais podem:

• R eceber e visualizar incidentes
• Criar incidentes a partir de um engarrafamento,
iniciação em campo
• Atualizar incidentes detalhando comentários, tipo de
incidente e localização
• Acrescentar dados de pessoas e veículos e incluir
complementos
• Fechar incidentes com ou sem declarações e notas
• Atualizar o status da unidade
• Revisar incidentes anteriores
• Acessar informações de localização e riscos
associados às instalações
• Localizar o pessoal

Melhorar a segurança do policial e a resposta a
incidentes é uma das prioridades dos órgãos de todos
tipos. Com uma solução PremierOne Mobile, CAD e
Handheld totalmente integrada, as organizações podem
equipar seus policiais com as ferramentas necessárias
para fazer mais em campo, otimizar seus fluxos de
trabalho e aumentar a eficiência operacional. Podem
rastrear e monitorar informações de missão crítica em
tempo real, melhorando não só sua segurança, como
também as comunidades nas quais prestam serviço.

UMA MANEIRA MAIS EFICIENTE DE
SERVIR E PROTEGER

• C onectar-se na hora com as informações da unidade
e do incidente em questão
• Visualizar incidentes designados, pendentes, ativos
e fechados
• Obter atualizações de status imediatas apenas com
um toque
• Revisar mapas com instruções sobre como chegar ao
local do incidente
• Iniciar sessão no PremierOne Handheld e PremierOne
Mobile como usuário único e unidade única

Com o PremierOne CAD integrado, a solução
PremierOne Handheld da Motorola torna mais eficiente
o acompanhamento e o monitoramento de respostas
a incidentes, e oferece uma inteligência móvel mais
significativa. Com ela, policiais e comandantes podem:
• A
 cessar o status da unidade e o monitoramento de
incidentes em tempo real
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PLATAFORMA INTEGRADA
E POTENTE
Somente a Motorola pode oferecer uma plataforma
realmente unificada, capaz de otimizar suas operações
proporcionando uma única visão operacional em tempo
real. A plataforma e os aplicativos PremierOne (CAD,
Mobile, Handheld, Records e Jail) transformam a maneira
como sua organização atua, colabora e compartilha
informações. O PremierOne Handheld, com CAD integrado,
colocará mais inteligência nas mãos do pessoal de
emergências para garantir um maior nível de segurança
para os cidadãos e as comunidades.

ESPECIALMENTE PROJETADO PARA UM
DESEMPENHO CONFIÁVEL
O PremierOne Handheld foi projetado para trabalhar da
maneira como trabalha a segurança pública a fim de
manter intactas as cordas de salvamento de voz e dados
de missão crítica do pessoal de emergências, independente
do local para onde sua missão os leve. Aplicativos
intuitivos melhoram o reconhecimento da situação e
as comunicações. Esta nova incorporação à plataforma
PremierOne permite que o pessoal de campo produza
mais no mesmo ponto de atividade, fazendo com que os
policiais possam passar mais tempo em contato direto com
a comunidade e estejam melhor preparados para o que
puder ocorrer.

PREMIERONE HANDHELD. DADOS
GERAIS
Especialmente projetado para atender às suas
necessidades de comunicação de missão crítica, o
aplicativo PremierOne Handheld oferece:
• C ompatibilidade com tablets e smartphones
Android 4.0+
• Atendimento ao CJIS com autenticação avançada
de dois fatores e criptografia FIPS 140-2

MANTENHA-SE UM PASSO ADIANTE
DO QUE VIRÁ COM INTELIGÊNCIA DE
MISSÃO CRÍTICA
Ameaças e novos e mais sofisticados delinquentes surgem
diariamente enquanto os órgãos tentam gerenciar as
crescentes cargas de trabalho com menos empregados.

• T empo de espera por inatividade e funcionalidade
de eliminação de dados ao encerrar sessão
• Modos de visualização dia e noite
• Capacidade de rede 3G, 4G e LTE

As organizações de segurança pública estão recorrendo
a soluções móveis de mão para oferecer ao pessoal de
emergências aplicativos que aumentem o reconhecimento
da situação, melhorem a colaboração tática e facilitem
maior produtividade em campo para enfrentar estes
desafios.

Para mais informações sobre a maneira como o PremierOne Handheld e a plataforma
PremierOne podem ajudar a otimizar o acesso às informações, e a maneira de gerenciá-la e
compartilhá-la em toda sua organização, entre em contato com seu representante Motorola
ou visite www.motorolasolutions.com/spss
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