COMMANDCENTRAL VAULT
NIEPODWAŻALNE DOWODY
DOSTARCZONE NA CZAS

Cyfrowe materiały dowodowe to żadna nowość. Nowy jest sposób, w jaki
można nimi teraz zarządzać. Rosnąca popularność dowodów wideo coraz częściej
rodzi także pytania dotyczące zarządzania cyfrowymi materiałami dowodowymi. Ile
potrzeba na nie miejsca? Jak zapewnić ich bezpieczeństwo? Wraz z rosnącą ilością
materiałów z różnych źródeł, które odgrywają coraz większą rolę w postępowaniach
sądowych, musisz być przygotowany na konsolidację procesów gromadzenia
dowodów cyfrowych i zarządzania nimi dzięki jednemu, kompleksowemu systemowi,
jakim jest CommandCentral Vault.
NIEZAWODNE PRZECHOWYWANIE
DOWODÓW

Cyfrowe dowody często decydują o losach postępowania
sądowego, nie daj się jednak przytłoczyć ich ilości. Nasza
platforma umożliwia bezpieczne przechowywanie wszystkich
dowodów w jednym miejscu, co znacznie ułatwia zarządzanie
nawet bardzo dużą ilością materiałów.

MNIEJ ZADAŃ ADMINISTRACYJNYCH

Im więcej czasu trzeba poświęcić na czynności administracyjne,
tym mniej go pozostaje na pracę w terenie i prowadzenie śledztwa.
Wykorzystuj dane z różnych systemów, aby automatycznie
organizować materiały, a tym samym – przyspieszać tok spraw i
skupiać się na najważniejszych kwestiach.

SZYBSZE PRZYGOTOWYWANIE DOWODÓW
Zintegrowany przepływ pracy związanej z wyszukiwaniem,
właściwym przetwarzaniem i udostępnianiem niezbędnych
materiałów dowodowych odpowiednim stronom pozwala uniknąć
długotrwałych procedur uzyskiwania materiałów dowodowych.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

W SKRÓCIE
Przechowywanie w chmurze niezależnie od źródła:
Ograniczaj koszty i utrudnienia związane z przechowywaniem
treści w różnych źródłach oraz ułatwiaj dostęp do nich dzięki
integracji w ramach centralnej platformy CommandCentral
Vault.
Bezpieczeństwo zgodne z normami: Miej pewność, że
treści są bezpieczne, a ich integralność zachowana dzięki
ochronie danych w chmurze.
Weryfikowalna ciągłość łańcucha dowodowego:
Zagwarantuj niekwestionowaną dopuszczalność cyfrowych
materiałów dowodowych dzięki rejestrowaniu wszystkich
czynności wykonywanych na pliku (np. otwieranie lub
tworzenie kopii w celu redakcji).
Inteligentna korelacja danych: Treści przesyłane
do platformy są automatycznie oznaczane właściwymi
metadanymi, znacznikami i adnotacjami na podstawie
korelacji z istotnymi informacjami z innych baz danych,
np. komputerowych systemów dyspozytorskich lub do
zarządzania danymi.
Przechowywanie na bazie znaczników: Możliwość
usuwania materiałów na podstawie oznaczeń, np. typu
zdarzenia, oraz zasad tworzonych zgodnie z polityką danej
instytucji w zakresie długości przechowywania pozwala
ograniczyć prace wykonywane ręcznie do minimum.
Dynamiczne wyszukiwanie: Funkcje grupowania i
filtrowania pozwalają zawęzić widok do wybranego zbioru
materiałów. Dzięki tekstowemu paskowi wyszukiwania
można też łatwo wyszukiwać materiały w oparciu o znaczniki,
adnotacje lub metadane.

Zakładki szybkiego dostępu: Często wykorzystywane
podzbiory materiałów można oznaczać zakładkami przy
pomocy jednego kliknięcia, aby mieć do nich łatwy dostęp.
Odtwarzanie zdarzeń: Podczas analizy fragmentu
materiałów platforma umożliwia wyświetlenie także innych
powiązanych informacji, dzięki którym można uzyskać
kompletny obraz sytuacji.
Redakcja na bazie obiektów: Aby chronić dane osobowe,
nie trzeba już monotonnie redagować każdej klatki. Teraz
do dyspozycji masz intuicyjną funkcję obiektowej redakcji
materiałów wideo przy użyciu myszki.

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 (cloud-as-aservice) 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.

KOMPLETNY EKOSYSTEM DOWODÓW CYFROWYCH

Kamery z naszej oferty bezproblemowo współpracują z systemem CommandCentral Vault. Zdjęcia, pliki dźwiękowe
i wideo można bezpiecznie przesyłać oraz łatwo nimi zarządzać wraz z pozostałymi dowodami cyfrowymi.

Mikrofonogłośnik wideo Si500

CommandCentral Vault

Aplikacja foto/video Capture App

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