Em caso de emergência, a
confiabilidade das
comunicações é crítica. Há
desastres, como os furacões
de 2017, que colocam
continuamente a prova a
eficiência do sistema de
comunicações de
emergência do país. E, como
os desastres não sabem de
jurisdições, a colaboração
dentro e entre regiões é
muito importante.*

TRANSFORME A MANEIRA DE
SE COMUNICAR COM OUTRAS
AGÊNCIAS E JURISDIÇÕES COM
CRITICAL CONNECT
O tamanho e a complexidade dos desastres naturais e daqueles provocados pelo
homem exigem cada vez mais uma resposta coordenada em toda a região pelas
organizações. A disponibilidade de comunicações de voz e dados sem interrupções
entre jurisdições é essencial para que possam trabalhar em conjunto e fornecer
a resposta colaborativa necessária para proteger vidas e propriedades durante
eventos catastróficos.
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Critical Connect da Motorola Solutions oferece uma solução baseada em nuvem capaz de acompanhar o ritmo das cambiantes
necessidades das comunicações PTT entre organizações e jurisdições. Com um link para Critical Connect, as organizações
podem se conectar com outras organizações e com o pessoal fora da cobertura do LMR - obtendo uma comunicação PTT
dinâmica e sem interrupções sempre e onde for necessário.

AS SOLUÇÕES DE INTEROPERABILIDADE
ATUAIS PARECEM NÃO ESTAR NA ALTURA
DAS CIRCUNSTÂNCIAS

CRITICAL CONNECT SIMPLIFICA A
INTEROPERABILIDADE COMO
NUNCA ANTES

Infraestrutura complexa no local

Solução de interoperabilidade baseada em nuvem

Soluções que requerem grandes investimentos
de capital

Serviço de interoperabilidade por assinatura

Requerem interfaces independentes para cada
agência conectada

Conexão única e segura fornece interoperabilidade
baseada em padrões

Requer muito tempo de
configuração/aprovisionamento

As comunicações interoperáveis são configuradas
em dois cliques e não em duas semanas

Devido ao tempo de configuração/aprovisionamento
requerido, os ajustes são mais lentos

Um nível de escalabilidade que permite ampliar
facilmente a solução para contar com um grande
número de conexões e trajetórias de conversação
exclusivas

* Relatório GAO de abril de 2018: EMERGENCY COMMUNICATIONS, Increased Regional Collaboration Could Enhance Capabilities (COMUNICAÇÕES DE EMERGÊNCIA,
uma maior colaboração regional poderia melhorar as capacidades)
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