A SEGURANÇA PÚBLICA
FORNECE APOIO
À SAÚDE PÚBLICA
PREMIERONE® CAD E MOBILE
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 PremierOne
CAD, monitore o ambiente e proteja-se contra a perda de dados entre os operadores telefônicos e os
despachadores durante a crise da COVID-19. Descubra como essas informações podem ser capturadas e
exibidas para aumentar a eficiência.

Guia de Recursos PremierOne CAD

A IMPORTÂNCIA DA COLETA DE DADOS
O mundo está se adaptando rapidamente em resposta ao
coronavírus (COVID-19) e entendemos que você está formando e
treinando rapidamente seu pessoal para obter informações
essenciais. Personalize suas configurações para fornecer detalhes
específicos e priorizar notificações aos despachadores que
designam unidades de resposta para melhorar a resposta e
proteger os agentes em campo.

PRIORIZAR NOTIFICAÇÕES

RECOMENDAÇÕES
• Crie novos tipos de incidentes
• Modifique circunstâncias
• Padronize comentários
• Utilize comentários prioritários
• Crie códigos de disposição
• Categorize códigos de atividades

RECOMENDAÇÕES
• Configure recomendações hospitalares
• Mapeie as informações de incidentes

As notificações e os alertas em tempo real criados pelos
despachadores são importantes para indicar quando o pessoal deve
tomar as precauções específicas para a COVID-19.

• Aproveite a memória de incidentes
• Configure os monitores de status
• Crie novos monitores de incidentes
• Envie notificações automáticas
• Adicione mensagens de resposta aos incidentes

CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS

RECOMENDAÇÕES
• Crie novos alertas sobre tipos de perigo ou
propriedades

Leia as recomendações adicionais de PremierOne CAD para ajudar
a melhorar a resposta atual.

• Use formulários de início de incidentes não
utilizados
• Crie cercas geográficas virtuais para casos
suspeitos
• Ajuste as recomendações com o modo resposta

NOSSA MISSÃO
A Motorola Solutions desenvolve software para ambientes de missão crítica onde 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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