A SEGURANÇA PÚBLICA
FORNECE APOIO
À SAÚDE PÚBLICA
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REGISTROS PREMIERONE®
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
Records, otimize a entrada de dados e empodere o pessoal de sua agência em todos os departamentos com as
informações mais atualizadas da COVID-19. Descubra como os usuários podem seguir informações detalhadas
do status no módulo para ajudar a monitorar casos da chamada ao o encerramento do caso.

Guia de Recursos PremierOne RMS

A IMPORTÂNCIA DA COLETA DE DADOS

RECOMENDAÇÕES
• Crie campos de “exposição a COVID-19”
• Utilize os códigos sim/não das tabelas de códigos
• Monitorize os dados da COVID-19

Gerencie facilmente todos os dados de sua operação. Os dados
de incidentes e 9-1-1, as informações de COVID-19, os registros
de rádio, imagens e vídeo são centralizados, organizados de forma
inteligente e podem ser compartilhados digitalmente para eliminar
a complexidade, atingir a conformidade e melhorar a produtividade.

• Crie um campo do tipo interrogatórios em campo
• Localize cidadãos/residentes com base no
contato por COVID-19
• Crie um novo sinalizador de pasta
• Crie registros de atividades
• Monitore os suprimentos para COVID-19 e sua
emissão/custo
• Crie módulos para registrar as informações do
comando de incidentes

PRIORIZAR NOTIFICAÇÕES

RECOMENDAÇÕES
• Controle a disponibilidade de suprimentos e
equipamentos do departamento

Crie notificações e alertas personalizados para monitorar recursos
e equipamentos do departamento.

• Monitore as horas extras e a contratação de
força de trabalho
• Os campos ACT podem ser utilizados para
informar um aumento da criminalidade

CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS

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

RECOMENDAÇÕES
• Envie notificações para forças de trabalho /
grupos específicos quando um documento for
sobre a COVID-19
• Compartilhe informações entre agências usando
o mesmo sistema
• Crie visualizações padrão para módulos
específicos de COVID-19

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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