CAPTURE APP – APLIKACJA
FOTO/VIDEO NA SMARTFONY
NIE PRZEGAP ŻADNEGO SZCZEGÓŁU

Czy Twój zespół jest gotowy dowieść swoich racji? Losy sprawy sądowej mogą
się zmieniać z minuty na minutę. Aby skutecznie doprowadzać przestępców przed
oblicze sprawiedliwości, trzeba móc gromadzić niezbędne dowody niezależnie od
miejsca. Po co więc tracić czas i czekać na ekspertów kryminalistyki i detektywów,
gdy liczy się każda minuta? Dzięki aplikacji Capture App jesteś w stanie gromadzić
dopuszczalne w sądzie dowody cyfrowe przy użyciu smartfonu.
ZAPEWNIJ WSZYSTKIM NARZĘDZIA
DOCHODZENIOWE

Zamiast ryzykować utratę dowodów, rejestruj zdjęcia, nagrania
wideo i audio za pomocą prostej aplikacji na smartfony, która
znacznie ułatwia gromadzenie dowodów w terenie.

BĄDŹ W TERENIE, A NIE NA
POSTERUNKU

Dzięki automatycznemu dodawaniu metadanych oraz
oznaczaniu dowodów na urządzeniu możesz ograniczyć ilość
czynności administracyjnych. Wszystkie zgromadzone dowody
są następnie przesyłane do systemu CommandCentral Vault,
gdzie mogą być natychmiast wykorzystane.

BEZPIECZNE DOWODY

Wszystkie dane dowodowe są przechowywane oddzielnie od
danych prywatnych, tak, aby żadna inna aplikacja nie mogła ich
modyfikować. W momencie zarejestrowania zapisywana jest
także ciągłość dokumentacji dowodu, dzięki czemu nie trzeba
nigdy przeprowadzać badań kryminalistycznych na urządzeniu.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

W SKRÓCIE
Niezawodne rejestrowanie materiałów
multimedialnych
Aplikacja – zainstalowana na urządzeniu służbowym
lub prywatnym – umożliwia wykonywanie zdjęć oraz
rejestrowanie filmów i dźwięku w ogólnodostępnych
formatach.

KOMPLETNY EKOSYSTEM DOWODÓW
CYFROWYCH

Pliki graficzne, dźwiękowe i wideo można bezpiecznie i
bezproblemowo przesyłać oraz łatwo nimi zarządzać wraz
z pozostałymi dowodami cyfrowymi.

Zaawansowane sterowanie aparatem
Aby wszystkie zdjęcia i nagrania były wyraźne, do
dyspozycji masz standardowe funkcje i parametry,
które pozwalają sterować rozdzielczością, odległością i
oświetleniem.
Dołączanie metadanych i znaczników
Do wszystkich rejestrowanych plików automatycznie
dodawane są metadane, takie jak godzina, data i
lokalizacja. Możliwe jest również dodawanie znaczników
(tagów) do plików z poziomu aplikacji lub później w
systemie CommandCentral Vault.
Bezpieczne przesyłanie na wiele sposobów
Dowody można przesyłać do systemu CommandCentral
Vault od razu po zarejestrowaniu za pośrednictwem sieci
komórkowej lub z wybranego punktu dostępu do Wi-Fi.
Niezależnie od wybranej metody, transfer jest szybki i
bezpieczny.
Nienaruszona ciągłość łańcucha dowodowego
Wszystkie czynności związane z materiałem są
bezpiecznie rejestrowane od momentu utworzenia
dowodu aż do otwarcia i udostępnienia go w systemie
CommandCentral Vault.
Izolacja aplikacji
Aplikacja Capture App oraz jej dane są odizolowane od
pozostałych danych na telefonie, co pozwala uniknąć
konieczności analizy kryminalistycznej urządzenia
pod kątem weryfikacji dowodu. Dowody są również
przechowywane tak, aby żadna inna aplikacja nie mogła
ich modyfikować.

INWESTUJ DZIŚ.
PRZYGOTUJ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.

CommandCentral Vault to centrum przechowywania
dowodów naszej platformy CommandCentral opartej
na chmurze obliczeniowej, która usuwa bariery między
różnymi technologiami, aby umożliwić Ci lepsze
wykorzystanie danych do podejmowania przemyślanych
decyzji w bardziej efektywny sposób. Aplikacje
dostosowane do optymalnych przepływów pracy
udostępniają zawsze właściwe informacje właściwym
osobom i we właściwym czasie. Dzięki temu analitycy lepiej
rozumieją charakter przestępstwa, a centrum operacyjne
ma dostęp do bieżących informacji, które pomagają
zespołowi w terenie. Te wszystkie elementy przekładają się
na krótszy czas reakcji i wyższy poziom bezpieczeństwa
obywateli.
Co więcej, korzystanie z aplikacji w chmurze (cloudas-a-service) gwarantuje bezpieczeństwo danych i
przewidywalność kosztów, jak również wydajność i
niezawodność. Nasi eksperci automatycznie dbają
o aktualizacje i zapewniają najwyższy poziom
funkcjonowania. A gdy potrzebujesz pomocy, jesteśmy –
jak zawsze – do dyspozycji.

Więcej informacji o aplikacji Capture App, platformie CommandCentral
Vault, wykorzystaniu usług w chmurze i ekosystemie dowodów cyfrowych
znajdziesz na stronie motorolasolutions.com/digitalevidence
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