
Produktblad

Offentlige myndigheder og beredskaber har brug for at udfylde operationelle 
blinde punkter i komplekse nødsituationer, mens det udfolder sig. Ved at 
udnytte kunstig intelligens (AI), maskinlæring (ML) og live-data direkte i 
dispatch-klienten, understøtter HxGN OnCall® Dispatch | Smart Advisor 
Support kontinuerlig og autonom vurdering, som giver brugerne bedre og 
mere handlingsorienterede indsigter, der ellers ville forblive ubemærket.

HxGN OnCall® Dispatch | Smart Advisor

Smart Advisor giver handlingsorienteret indsigt i 
realtid i forbindelse med. komplekse nødsituationer, 
fra store pludseligt opståede begivenheder, til 
gentagne overtrædelser og relaterede hændelser.

Det giver beslutningstagere mulighed for 
at gribe ind tidligere og mere effektivt for 
at forbedre resultaterne, med hurtigere 
problemløsning og reduceret påvirkning på 
lokalsamfund, serviceniveau og personale.

Smart Advisor registrerer mønstre og forbindelser 
mellem hændelser ved at anvende dataanalyser i 
realtid. Den vurderer en bred vifte af operationelle 
data – herunder omfattende oplysninger, der 
opbevares som fritekst – i forbindelse med nylige 
begivenheder, live data og brugerinteraktioner. 
Muligheden for øjeblikkeligt at udnytte flere CAD-
data (computer-aided dispatch) gør det muligt for 
beredskaber at afdække skjulte forbindelser og give 
større indsigt i aktuelle her-og-nu nødsituationer.

Smart Advisor er en del af HxGN OnCall Dispatch-
produktpakken, og benytter en række autonome, 
analytiske softwareagenter inden for HxGN 
OnCall Dispatch| Essentials, Advantage, Viewer 
og Mobile Unit. Smart Advisor kan også køre 
i en browser side om side med I/CAD 9.4. 
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Smart Advisor-notifikationer er fuldt integrerede i HxGN OnCall 
Dispatch og fungerer som andre paneler. Ved at klikke ”Like” / 
”Dislike” får du feedback, der træner systemet på baggrund af den 
enkelte brugers præferencer via maskinlæring.

Fordele
Bedre beslutninger via operationelle data
Ved at afdække kritiske forbindelser tidligere 
kan Smart Advisor hjælpe beredskaberne med at 
forhindre eskalering af hændelser, der så udløser 
andre forstyrrende begivenheder. Dette forhindrer 
skade på lokalsamfundene, opretholder høj 
service i alarmcentralen og kapacitetsniveauer 
og fremmer medarbejdernes velbefindende. 



Tro mod sit navn er Smart Advisor udelukkende 
en rådgiver for brugeren og tilbyder yderligere 
indsigt for at understøtte kvalificerede 
beslutninger. Brugeren har altid kontrol; 
Smart Advisors notifikationer udløses, når 
relevante hændelser indtræffer, og brugeren 
beslutter derefter, om og hvilken handling der 
er behov for. Som en integreret del af et CAD-
system kan det dække den operationelle blinde 
vinkel i opståede begivenheder ved at:

• Opdage komplekse forbindelser mellem 
flere hændelser tidligere end kontekstuelle 
CAD-søgninger og personlig viden alene

• Understøtte vurderinger, der er mere effektive 
og skalerbare end manuel overvågning af video, 
alarmer og Common Operational Pictures (COPs)

• Øjeblikkeligt påvise og dele resultater ved at 
undgå ventetiden fra separate analyseværktøjer

• Gøre det gennemskueligt, hvordan 
konklusionerne er truffet 

Giver indsigt på alle niveauer
Smart Advisors løbende selvstændige 
vurdering sikrer, at indsigt er både rettidig 
og relevant, samtidig med at man undgår 
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Når en regel for en af Smart Advisors agenter opfyldes, vises en notifikation (1), som er fuldt integreret i brugeren arbejdsgang. Du kan finde flere 
oplysninger under ”View Details” (Vis detaljer) (2), herunder relaterede hændelsesdata, grafik, diagrammer, bemærkninger og værktøjer, der er designet 
til at hjælpe beslutningstagere i eskalerende nødsituationer. ”Add/Edit Supplemental Information” (Tilføj/Rediger supplerende oplysninger) (3) giver 
brugerne mulighed for nemt at tilføje notifikationer til hændelser, så de både er synlige for indsatspersonel og en del af hændelseshistorikken.

en overflod af informationer. Sådan giver 
Smart Advisors unikke funktioner optimal 
effektivitet på tværs af myndighedens eller 
beredskabsaktørens forskellige afdelinger:

• Nødopkaldsmodtagere/Disponenter: Opdag 
komplekse nødsituationer hurtigere, og 
del viden, der kan beskytte offentligheden 
og sikre feltpersonalets sikkerhed. Smart 
Advisor giver et ekstra sæt øjne, der sikrer, at 
brugerne ikke går glip af kritiske forbindelser og 
sammenhænge, selv når opkaldsbelastningen 
øges. Det fjerner presset fra nyansatte, mens de 
opbygger viden om lokalsamfund og hændelser.

• Disponerings-koordinatorer/ledere: 
Hjælper med overvågning for at frigøre tid 
til at fokusere på vurdering af situationer 
og fastlæggelse af respons. Smart Advisor 
mindsker også ledelsens arbejdsbyrde, da den 
hjælper med at holde styr på følgerne af store, 
hurtigt opståede nødsituationer. Reduceret 
stress hos telemedarbejderne medfører 
færre tabte arbejdsdage. Dermed undgår 
man omkostninger, afbrydelser og videnstab 
som følge af høj personaleudskiftning.



Mød agenterne
Keyword-agenten overvåger hændelsesfeeds og advarer 
brugerne, når de angivne nøgleord forekommer i realtids 
operationer. Den understøtter enkelte ord og sætninger, 
men tager ikke højde for slåfejl, synonymer, forkortelser 
eller forenklinger.

Mønsteragenten vurderer driftsdata i realtid i forhold til 
brugerdefinerede udtryk og sender meddelelser, når den 
registrerer mønstre, herunder telefonnumre, CPR-numre, 
e-mails, hashtags og/eller nummerpladeoplysninger. 

Gentagelses-agenten monitorerer (nye) hændelser i 
realtid for at fastslå, om hændelsen er sket tidligere 
på samme (eller lignende) sted og/eller med samme 
frekvens. Den understøtter fuzzy logic-baserede 
dæmpningsforhold, som gør det muligt for agenten at 
spore lignende gentagne hændelser, selvom de måske 
ikke helt præcist matcher hinanden.

Lokationsagenten overvåger og markerer nye og 
tidligere hændelser inden for en bestemt radius af en 
hændelseslokation. Ligesom gentagelsesagenten bruger 
den ”fuzzy logic” til at registrere nærliggende hændelser, 
selvom hændelsen ikke er inden for en geografisk 
defineret radius.

Lighedsagenten, som er den mest avancerede af 
agenterne, kontrollerer (nye) hændelser i realtid og 
sammenligner dem med tidligere hændelser for at 
fastslå, om den indgående hændelse er den samme eller 
relateret til andre hændelser.

Statistikagenten overvåger og sporer automatisk en 
enkelt driftsvariabel over tid for automatisk at registrere 
afvigelser og uregelmæssigheder.

Korrelationsagenten overvåger og sporer to 
driftsvariabler over tid for at opdage korrelationer, der 
kan føre til forudsigelser.

Regelagenten evaluerer brugerdefinerede regler og 
udsteder meddelelser, når definerede regler evalueres 
som “sand”.

Vejragenten overvåger offentligt tilgængelige webtje-
nester i realtid for ekstreme vejrforhold.

Feedback-agenten øger relevansen af notifikationer for 
hver bruger baseret på vedkommendes personlige tom-
melfinger op / ned-feedback. 

• Taktiske/efterretnings-analytikere/
feltkommando: Overvind problemer i 
forbindelse med manuel overvågning 
og vurdering af alarmer, video og COPs, 
som generelt er reaktive og fokuserer på 
enkelthændelser. Smart Advisor giver større 
indsigt i her-og-nu begivenheder og giver mere 
tid til at vurdere og dele viden. CAD-integration 
fremskynder nøjagtig kommunikation 
mellem PSAP og feltpersonale og sikrer, at 
rapporter logføres i driftshistorikken.

Mindre belastning på indsatspersonel   
Når der opstår store komplekse nødsituationer, 
belaster arbejdsbyrden personalet yderligere, 
hvilket kan resultere i fejl, stress og udeladt 
arbejde i behandlingen, og personaleudskiftning. 
Ved at hjælpe med at inddæmme større 
hændelser og øge indsigten uden at øge 
arbejdsbyrden kan Smart Advisor: 

• Mindske stress: Medarbejdere i alarmcentralen 
har generelt en større risiko for at få 
posttraumatisk stress (PTSD) på grund af 
det høje stressniveau, der er forbundet med 
deres arbejde. Komplekse hændelser er en 
medvirkende faktor, fordi medarbejderne 
på samme tid skal håndtere opgaver og 
information, og ofte skal de handle uden fuldt 
overblik over en situation. Ved at identificere 
komplekse nødsituationer tidligere kan 
Smart Advisor forhindre, at arbejdsbyrden 
øges, og udstyret med bedre forståelse 
føler personalet, at de har bedre kontrol. 
Samtidig undgås stress og præstationer og 
kapacitet forbedres, og det medfører færre 
fridage og mindre personaleudskiftning.

• Oprette forbindelser: Selv de mest erfarne 
medarbejdere kan overse en vigtig forbindelse 
eller sammenhæng, fordi de støtter sig 
til personlig erfaring og grundlæggende 
CAD-søgninger for at finde sammenhænge 
mellem aktuelle og tidligere begivenheder. 
Ved hjælp af forbedrede muligheder for at 
registrere ligheder og forbindelser på tværs 
af alle hændelser kan Smart Advisor markere 
opkald, der ellers forekommer almindelige. 
Dette gør det muligt for centralen at give 
passende svar og potentielt undgå skader.

• Bemyndige medarbejdere: Smart Advisor giver 
gennem tidligere opklaring og mere effektiv 
indgriben personalet mulighed for at træffe 
mere rettidige beslutninger og dele indsigt, 
der kan beskytte offentligheden og medvirke 
til feltpersonalets sikkerhed. Og fordi de 
autonome agenter kan trænes til at sende 
alarmer baseret på deres egne præferencer, 
behøver brugerne ikke at sortere blandt 
irrelevante data for at finde vigtige oplysninger. 
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Udvalgte funktioner
Autonome softwareagenter 
I Smart Advisors kerneområde arbejder autonome 
softwareagenter kontinuerligt i baggrunden for 
at vurdere driftsmæssige data i realtid, herunder 
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Ved at afdække kritiske forbindelser tidligere 
kan Smart Advisor hjælpe beredskaberne 
med at forhindre eskalering af hændelser, der 
så udløser andre forstyrrende begivenheder. 

hændelser, enheder og supplerende oplysninger. Når 
en agents betingelser er opfyldt, sender Smart Advisor 
automatisk meddelelser til alle tilknyttede brugere.

Tilgængelig i HxGN OnCall Dispatch
Smart Advisor er fuldt integreret i OnCall Dispatch 
brugeroplevelsen (UX) og leverer relevant indsigt uden 
at forstyrre arbejdsgange eller distrahere med ekstra 
skærme eller software, der skal overvåges. Eftersom 
hændelser og rapporter kan sammenkædes, er der 
ikke behov for at indtaste oplysninger igen, hvilket i 
sidste ende eliminerer omkostninger og sparer tid.

Automatiske notifikationer
Smart Advisor er en systemomfattende funktion, hvor 
hver bruger kontrollerer de modtagne notifikationer. 
Brugerne kan vælge kun at modtage bestemte typer 
meddelelser fra bestemte typer agenter. De kan 
også definere de tærskler, der udløser alarmer. Når 
en meddelelse udsendes, kan en bruger klikke for 
at få flere oplysninger, som omfatter sandsynlighed 
for og årsag til advarslen, hændelsesdata, grafer, 
diagrammer og bemærkninger til hændelsen. 
For hver meddelelse kan brugerne vælge at give 
den et like eller dislike som træner agenterne i 
brugernes personlige præferencer over tid.

Nem deling af notifikationer
Brugere kan dele notifikationer med andre OnCall 
Dispatch-brugere med et enkelt museklik. De kan også 
tilføje brugerdefinerede meddelelser for at ledsage 
notifikationer (f.eks. alle eller udvalgte data, der 

vises i Smart Advisor-notifikationspanel). Det giver 
supervisorer, feltmedarbejdere og medarbejdere i 
specifikke afdelinger mulighed for at filtrere alarmer 
i realtid, før de deler dem med bredere teams.

Fleksibel konfiguration
Smart Advisor kan skræddersys til beredskabets 
og den enkelte brugers behov, lige fra ledere, 
telefonoperatører og opkaldsanalytikere til 
kriminalitetsanalytikere, tilsynsførende, mobile enheder 
og meget mere. For at sikre optimal ydeevne kan hver 
agent nemt konfigureres til følsomhedsniveauer, 
nye mønstre og nøgleord, forskellige “missioner”, 
og hvad der sker, når agenten udløses.

Efterfølgende analyse
For at undersøge tidligere notifikationer, kan brugerne 
filtrere dem og vise dem på et kort eller i tabelformat. 
Med Smart Advisors kortmarkeringsfunktion kan 
brugerne manuelt forbinde prikkerne ved hjælp af den 
efterfølgende analyse og eksportere resultaterne.

Integration og grænseflade
Notifikationer kan sendes til eksterne systemer 
og applikationer ved hjælp af REST API’et. Det 
udløser en ekstern arbejdsgang eller forespørgsel 
og returnerer resultater til Smart Advisor, som 
præsenteres for brugeren og vedhæftes Smart Advisor-
notifikationen. Notifikationer kan også sendes til Xalt 
| Integration – Hexagons platform til tilslutning af 
flere softwareapplikationer – hvilket muliggør mere 
avancerede og robuste integrationsmuligheder. 


