MELHORE A INTELIGÊNCIA SITUACIONAL EM TEMPO REAL
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INTELIGÊNCIA SITUACIONAL
EM TEMPO REAL
CommandCentral Aware fornece uma imagem operacional completa, integrando inteligência em tempo real no
centro de comando para auxiliar remotamente os trabalhadores em campo. Simplifique sua visão operacional
consolidando seus recursos em um único painel de cristal. Reforce a segurança dos trabalhadores em campo com
monitoramento de alertas em tempo real e acesso a feeds de vídeo do local.
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LOCALIZAÇÃO, RASTREAMENTO E MAPEAMENTO
SIMPLIFIQUE A INFORMAÇÃO. TOME MELHORES DECISÕES.

MONITORE A ATIVIDADE DE
QUALQUER LUGAR
Veja todos seus dados de localização
juntos, em tempo real, em um único
mapa. Essa imagem operacional
comum pode ser acessada em
qualquer lugar, usando qualquer
dispositivo conectado à Internet.

ATUE CONHECENDO O CONTEXTO
Transmita uma resposta mais informada a
um incidente crítico e melhore a segurança
dos trabalhadores em campo, acessando uma
imagem operacional unificada por meio de
CommandCentral Aware - diretamente do
mapa de sua agência.

ACESSE OS DADOS DO
CAD ATRAVÉS DO
COMMANDCENTRAL
AWARE E OBTENHA UMA
MELHOR IMAGEM
OPERACIONAL COMUM.
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TRABALHE DE MANEIRA
COLABORATIVA SEM
DISTRAÇÕES
Gerencie as permissões de visualização
específicas com base em grupos de usuários
para garantir uma resposta perfeitamente
coordenada de todos os membros da equipe
durante um evento crítico. Filtre a
visualização para obter apenas os dados
necessários no momento.

RECURSOS:
Mapeamento unificado: Um mapa comum
baseado em Esri permite localizar eventos
geograficamente e em tempo real, como
unidades, dispositivos e incidentes CAD,
alertas e alarmes, dados para tomar decisões
e câmeras. Incorpore outras camadas de
mapas baseados em Esri de sua agência
para obter uma orientação espacial
aprimorada, como limites de propriedades,
pontos de referência, edifícios e localizações
de ativos. E, com camadas meteorológicas
por sequências e fixas, é possível aprimorar o
reconhecimento situacional visual. Organize
seus dispositivos por meio do gerenciamento
de grupos para aprimorar ainda mais a
propriedade para aderir a configurações
lógicas entre agências e intra-agências.
Gerencie o conteúdo visível para essas
agências por meio de grupos de usuários
aprovisionados e autorizados para visualizar
camadas de mapeamento específicas.
Acessibilidade para computadores e
dispositivos móveis: Trabalhe sem
problemas em um local fixo ou em
movimento. CommandCentral Aware pode
ser acessado através do navegador web de
qualquer computador e usando qualquer
tablet ou smartphone com conexão à
Internet.
Filtragem de camada de dados: Mostre
ou oculte as camadas de dados, como
incidentes CAD, selecionando ou
desmarcando a opção no painel da camada
de dados, garantindo assim que suas equipes
vejam apenas o que precisam ver nesse
momento. As camadas de dados também
podem ser priorizadas para garantir que
certas informações tenham precedência
visual no mapa.
Visualização de informação crítica:
Associe informações críticas a cada evento
ou recurso na exibição do mapa.
Permissões baseadas em equipes:
Restrinja o que o pessoal vê com base no
que sua equipe precisa para ser mais eficaz,
garantindo ainda o acesso às informações
mais relevantes a partir de uma imagem
operacional comum compartilhada.
Acesso a informações “de somente
visualização”: Assegure-se de contar com
fluxos de trabalho livres e que as
informações possam ser acessadas da forma
mais simples possível.
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LOCALIZAÇÃO, RASTREAMENTO,
MAPEAMENTO E ALERTAS
GARANTA A SEGURANÇA DOS TRABALHADORES

RESPONDA RAPIDAMENTE AO CRESCENTE
NÚMERO DE INCIDENTES
Durante um incidente, alertas automáticos são enviados ao
centro de comando mostrando a situação, seja uma emergência,
uma explosão, um vazamento, um colapso ou um alerta de
trabalhador acidentado, dentre outros. Os alertas mostram a
localização e o tipo de incidente no mapa consolidado para
ajudar o pessoal a melhorar a reconhecimento situacional e a
segurança tanto dos trabalhadores como da comunidade.
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RECURSOS:
CommandCentral Aware informa automaticamente
ao centro de comando quando uma situação se
torna crítica sem que a pessoa tenha que fazer
absolutamente nada. Os alertas de emergências
mostram a localização e o tipo de incidente em
tempo real no mapa consolidado, ajudando os
despachadores a fornecer suporte imediato e
aprimorar a segurança dos trabalhadores e
cidadãos.
Alerta de superaquecimento da máquina: Os
sensores podem ser adaptados a máquinas para
enviar notificações quando há uma irregularidade.
Alerta de gasodutos: Este sensor pode
ser adaptado gasodutos para detectar vazamentos,
mudanças de pressão ou temperatura.
Alerta de viatura impactada: Quando a viatura
de um trabalhador, equipada com rádios APX, sofre
um impacto importante, um alerta de emergência
notifica o centro de comando da situação e do ocal
do incidente.
Alerta de trabalhador acidentado: Um alerta
de emergência de trabalhador acidentado é
gerado por todos os rádios portáteis APX
habilitados que enviam uma notificação quando o
rádio tem alguma inclinação ou nenhum
movimento é detectado com base nos parâmetros
definidos pelo usuário.
Alerta de voz e sirenes: Quando uma
situação de emergência, é detectada, um alerta de
emergência é transmitido que permite que a
equipe monitore e acesse os dados do sensor
remotamente de fontes analógicas e digitais,
economizando tempo e esforço, em vez de ir
pessoalmente ao site para verificar a situação.
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INTELIGÊNCIA DE VÍDEO
COM OS OLHOS NA CENA EM SEGUNDOS

MELHORE A RESPOSTA COM VÍDEO EM TEMPO REAL
Coordene sua resposta de maneira mais adequada com as notificações e
acesso a vídeo em tempo real de CommandCentral Aware, que permitem que
os operadores de fusão ou analistas de inteligência de seu PSAP (Centro de
atendimento de chamadas de emergência) acessem feeds de vídeo do local a
partir do mapa consolidado para obter maior visibilidade de uma situação que
está se agravando. CommandCentral Aware faz com que o usuário focalize
sua atenção nos conteúdos de vídeo mais importantes, melhorando a
segurança dos trabalhadores e aumentando a produtividade.

AGILIZE OS FLUXOS DE TRABALHO DE SUA
ORGANIZAÇÃO
Melhore a produtividade e gerencie facilmente os arquivos
probatórios armazenando e etiquetando apenas o conteúdo de
vídeo relacionado ao incidente através de CommandCentral
Vault.
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SIMPLIFIQUE O GERENCIAMENTO DE VÍDEO
Simplifique sua visão operacional unificando todas as soluções de
vídeo em uma única tela consolidada.

RECURSOS:
Mapeamento geoespacial de eventos:
Inclua localizações de câmeras, incidentes
CAD, status e localização do pessoal, alertas
de dados de código aberto, sensores e muito
mais, em um único mapa que pode ser
personalizado com qualquer outra camada de
dados da sua organização.
Monitoramento de atividade: Veja um feed
em tempo real de alertas e ocorrências de
incidentes conforme eles vão aparecendo no
mapa. Cada evento pode ser visualizado em
detalhe com informações extraídas de fontes
de dados adicionais relacionadas com esse
evento específico.
Configuração do fluxo de trabalho:
Automatize seus fluxos de trabalho
associando dados relacionados de diferentes
sistemas para obter uma imagem abrangente
do incidente ou da ameaça. Isso pode incluir
fontes de vídeo, alertas de dados de código
aberto relacionados, incidente CAD, alarmes
de sensores e muito mais.
Streaming de vídeo em tempo real:
Veja rapidamente a cena de qualquer
incidente, visualizando o conteúdo de várias
câmeras simultaneamente a partir de feeds de
vídeo fixos ou móveis utilizando qualquer
sistema de gerenciamento de vídeo. Consulte
facilmente a fonte, a data, a hora e o local
do vídeo, além de personalizar grupos de
câmeras para acesso mais rápido a locais
específicos.
Cumprimento das regras de segurança:
Confie em aplicativos seguros e compatíveis
com os padrões de segurança CJIS.

Melhore seu nível de
reconhecimento situacional
acessando feeds de vídeo de alertas
próximos no mapa consolidado de
CommandCentral Aware. Economize
segundos em sua resposta e
aprimore a segurança do pessoal em
campo.
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A INTEGRAÇÃO DE PRODUTOS DA MOTOROLA
SOLUTIONS MULTIPLICA O VALOR DE NOSSA
SÉRIE
PESSOAL EM
CAMPO

GERENCIAMENTO DE
CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

COMANDO E
CONTROLE

REGISTROS E
EVIDÊNCIA

Aumente o valor de seu
investimento em
CommandCentral Aware
integrando produtos que
aceleram os fluxos de
trabalho, simplificam o uso
da solução e ajudam a tomar
melhores decisões:
• Console de despacho
MCC 7500 E
• Rádios bidirecionais APX
• Câmeras de vídeo corporais
• Soluções de vídeo Avigilon
reconhecimento facial
• CommandCentral Vault

Para mais informações sobre CommandCentral Aware,
visite www.motorolasolutions.com/aware.
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