A SEGURANÇA PÚBLICA
FORNECE APOIO
À SAÚDE PÚBLICA
COMMANDCENTRAL AWARE
A situação atual é um momento sem precedentes em nossa história. Com o surto da COVID-19 ameaçando
nossa saúde global, os agentes em campo da linha de frente são chamados a exercer suas funções mais do
que nunca, unindo seus esforços para combater a propagação desta doença. Em meio à essa crise global, a
Motorola Solutions está comprometida em apoiar as necessidades críticas de comunicação e segurança de
nossos clientes de segurança pública.
Melhore sua resposta habilitando os recursos existentes na tecnologia que você já possui. Com
CommandCentral Aware, mobilize inteligência avançada para os Centros de Operações de Emergência (EOC)
à medida que a crise da COVID-19 aumenta. Responda e melhore rapidamente a segurança dos agentes em
campo com alertas automáticos de mapas que identificam o surto em tempo real.

Guia de Recursos CommandCentral Aware

CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA (EOC)
O CommandCentral Aware fornece uma plataforma para que os Centros de Operações de Emergência (EOCs) possam operar com todas
as fontes de dados relevantes ao seu alcance e integrar inteligência em tempo real ao arsenal da agência para combater uma crise como
a atual pandemia. Essa inteligência em tempo real é absolutamente essencial para manter os agentes em campo seguros e crítica para
minimizar o risco de disseminação da contaminação.

Fontes de dados:
Comunique-se de maneira remota e sem interrupções com o pessoal em campo, mantendo-os
informados e atualizados de todos os perigos que ocorrem em sua jurisdição e daqueles que
ocorrem nas jurisdições vizinhas e que podem realmente ter um impacto colateral na própria.
Colaboração:
Apoie o fluxo de informações de gerenciamento de emergências, agilizando a integração e a
análise de dados e serviços de várias fontes por meio da colaboração entre agências.
Uma colaboração que salvará vidas, protegerá os bens e manterá a operação de instalações
essenciais.
Operações unificadas:
Conecte CommandCentral Aware a seu Sistema de Gerenciamento de Informações de Crises,
Rádio Móvel Terrestre (LMR), Sistemas de Gerenciamento de Vídeo (VMS) e outras plataformas de
software. Os Centros de Operações de Emergência podem acelerar os fluxos de trabalho, melhorar
a facilidade de uso, aumentar a tomada de decisões e unificar os pontos de vista operacionais.
Feeds de dados públicos:
Adicione feeds de dados públicos, como fontes/feeds/camadas, àsfontes de dados relevantes de
COVID-19 de CommandCentral Aware.
Páginas Web relevantes:
Proporcione páginas web relevantes da COVID-19 nas abas de CC Aware para fornecê-las em
Aware UX.
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CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS

RECOMENDAÇÕES
• Utilize as câmeras Avigilon™ para
monitorar centros médicos, pontos de
acesso e outras áreas de interesse. Os
feeds dessas câmeras podem ser
monitorados com CommandCentral Aware
para reduzir a necessidade de pessoal para
monitorar a área pessoalmente.

Leia as recomendações adicionais de CommandCentral Aware
para ajudar a melhorar a resposta atual.

• Amplie o uso dos sistemas reconhecimento
automático de placas de veículos Vigilant/
WatchGuard para ajudar a controlar as
zonas de segurança e saúde dentro de uma
área impactada.
• Aproveite os dados de incidentes de
sistemas de despacho assistido por
o conteúdo no monitor de eventos.

NOSSA MISSÃO
A Motorola Solutions desenvolve software para ambientes de missão críticaonde cada segundo importa.
A série de software CommandCentral faz um melhor uso de suas informações, melhora a segurança de
suas equipes e permite que você mantenha o foco nas comunidades onde trabalha. Com uma trajetória
de mais de 90 anos de comprovada liderança, nossa série está transformando a experiência no setor da
segurança pública.

Para mais informações sobre como a Motorola Solutions pode ajudar você durante esta crise,
visite: www.motorolasolutions.com/pt_xl
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