
HxGN OnCall
A melhor resposta para emergências
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Organizações de
segurança pública
enfrentam uma pressão
cada vez maior
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A população está demandando maior transparência por parte das equipes 

de atendimento. Os cidadãos estão comunicando emergências de novas 

maneiras e há um volume gigantesco de dados para serem organizados. 

Para complicar ainda mais, em muitas cidades, as funções de segurança 

estão desajustadas e compartimentalizadas nas organizações.

Então, o que os órgãos de segurança pública podem fazer para supe-

rarem esses desafios e, assim, proporcionarem comunidades mais 

seguras para as pessoas viverem, trabalharem e visitarem?

A verdade é que não há uma única resposta para essa complexa 

pergunta. No entanto, com as ferramentas certas e a estratégia em 

ação, é possível estabelecer uma sólida base para construir uma 

cidade mais segura. E é exatamente aí que entra o HxGN OnCall.
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HxGN OnCall
A melhor resposta
para emergências

HxGN OnCall Dispatch

HxGN OnCall Analytics

HxGN OnCall Records

HxGN OnCall 

Planning & Response

HxGN OnCall é um portfólio abrangente de soluções de última geração para seguran-

ça pública. Seus produtos permitem que organizações de todos os tipos e dimen-

sões sejam mais ágeis e resilientes oferecendo recursos flexíveis e modernos que 

abrangem atendimento e registro de chamadas, despacho, análises, gerencia-

mento de grandes incidentes e mobilidade.

Implementado localmente ou na nuvem, o HxGN OnCall ajuda as instituições a 

organizarem o enorme volume de dados recebidos para tomarem decisões 

mais bem informadas, facilmente conectarem dispositivos, sistemas e pesso-

as para quebrarem silos de informações entre as organizações, e aproveita-

rem a tecnologia de última geração para melhor enfrentarem os desafios 

futuros.

O portfólio HxGN OnCall é formado por suítes de produtos que podem 

ser implementadas de maneira conjunta ou independente, forne-

cendo informações holísticas e funcionalidades integradas, neces-

sárias para aumentar a eficiência e a eficácia dos esforços de se-

gurança pública das cidades.

Vamos explorar em detalhes cada uma delas.
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HxGN OnCall Dispatch

Aprimore a colaboração

entre organizações

Transforme a experiência de

atendentes e despachadores

Atenda às novas expectativas do

público para o contato de emergência

Características

Por que o HxGN Oncall Dispatch?

Como são o primeiro ponto de contato durante ocorrências críticas, os despachadores precisam de ferra-

mentas de última geração que os ajudem a entender rapidamente os desdobramentos das emergências 

para que possam adotar ações efetivas. O HxGN Oncall Dispatch permite que organizações utilizem a nova 

solução escalável da Hexagon para despacho assistido por computador (CAD), para fornecerem recursos 

avançados de gerenciamento de ocorrências às centrais públicas de atendimento de chamadas de emer-

gência, a batalhões, salas de controle de emergência, estações e unidades, em qualquer lugar que as equi-

pes de socorro precisem ir.

O HxGN Oncall Dispatch elimina opera-

ções desarticuladas de emergências 

ao integrar múltiplas organizações, 

favorecendo a integração e a colabora-

ção entre elas. Também permite que 

essas organizações agrupem recursos 

para otimizar o desempenho, aumentar 

a resiliência e reduzir custos. O HxGN 

Oncall Dispatch também funciona jun-

tamente com a plataforma da Hexagon 

para gerenciamento de grandes inci-

dentes, o HxGN Oncall Planning & Res-

ponse, possibilitando a escalabilidade 

da solução de maneira imediata para 

situações mais críticas e complexas.

Em situações críticas, os atendentes e 

despachadores precisam de uma tec-

nologia confiável com a qual eles 

possam contar. Criado com base nas 

observações e opiniões de clientes, es-

tudos de usabilidade com centenas de 

participantes e décadas de experiên-

cia no assunto, o design intuitivo do 

HxGN OnCall Dispatch simplifca os 

fluxos de trabalho, enriquece a consci-

ência situacional sem sobrecarregar os 

operadores e elimina a necessidade de 

uso simultâneo de múltiplas interfaces 

e dispositivos para registro de dados.

O HxGN OnCall Dispatch permite que 

as organizações recebam novos tipos 

de dados de comunicação de emer-

gência, incluindo mensagens SMS e 

por meio de plataformas de redes so-

ciais, permitindo que os cidadãos 

transmitam informações vitais de 

qualquer maneira possível.

Excepcional experiência do usuário para 

reduzir a sobrecarga de trabalho do opera-

dor, aumentar a produtividade e a capacida-

de da organização.

Apoio para centrais de atendimento

atenderem às novas expectativas do pú-

blico em relação à comunicação de 

emergência pública.

Plataforma e aplicativos baseados 

em navegador para acesso remoto, 

fácil administração e menor despe-

sa operacional.

Maior resiliência por meio de um 

design e suporte de sistema com 

balanceamento de carga, redun-

dância e distribuição para infra-

estruturas em nuvem, servido-

res separados geograficamen-

te e máquinas virtuais.

O HxGN OnCall Dispatch fornece recursos ágeis e de última geração para atendimento e despacho assistido por computa-

dor para reduzir o tempo de atendimento de chamadas, avaliar situações e tomar ações efetivas.
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HxGN OnCall Records

Serve todos os departamentos envolvidos

  com o cumprimento da lei

Melhora a mobilidade no campo
Características

Por que o HxGN Call Records?

As equipes responsáveis pela aplicação da lei precisam de rápido acesso a informações precisas. 

O HxGN OnCall Records fornece um sistema robusto para gerenciamento de registros (RMS), o 

qual permite a rápida inclusão de dados e alertas em tempo real, busca imediata e recuperação 

de dados, e amplos recursos para a geração de relatórios. Como uma suite de software flexí-

vel, ele se adapta às necessidades únicas de organizações de todos os tipos e dimensões, for-

necendo aos seus usuários a informação que eles precisam no momento certo.

As operações de cumprimento da lei incluem um 

incontável número de componentes, desde a ge-

ração de relatórios de campo e escritório até 

patrulhas, investigações, custódia e adminis-

tração. O HxGN OnCall Records apoia todos os 

papéis e funções ao conectar os pontos de 

dados à uma base de dados central, aten-

dendo aos requisitos de geração de relató-

rios do governo e entregando uma solução 

completa de fluxo de trabalho para patru-

lhas, gerenciamento de casos e proces-

sos de investigação.

Sem poder buscar e atualizar informações no 

campo, as equipes de atendimento sempre esta-

rão atrasadas em momentos críticos. O HxGN 

OnCall Records utiliza dispositivos móveis para 

fornecer ao pessoal de campo maior consciência 

situacional e melhor eficiência, onde quer que 

eles estejam.

O HxGN OnCall Records é uma solução econômica que oferece mobilidade às equipes de aten-

dimento, auxilindo investigações e melhorando a segurança da comunidade.

Alertas em tempo real com 

base em regras para manter 

as equipes informadas.

Análises e relatórios visuais que 

podem ser criados e utilizados 

por diferentes funções.

Integração com sistemas móveis e 

de CAD para fluxos de trabalho efi-

cientes e captura robusta de dados.

Facilidade de administração de dados.
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HxGN OnCall Analytics

Poder para equipes e líderes de segurança pública Construa a confiança e a transparência

Características

Por que o HxGN OnCall Analytics?

A ampliação do escopo de uma missão e o aumento da demanda sobrecarregam os 

recursos dos órgãos de segurança pública, os quais precisam urgentemente entender e 

utilizar os dados para comunicar operações e estratégias além de construir o entendimento 

e o apoio do público. É exatamente aí onde o HxGN OnCall Analytics atua. Ao unificar dados e dis-

ponibilizar ferramentas fáceis de usar, o HxGN Call Analytics fornece informações claras para que 

as organizações tomem decisões mais inteligentes e explorem dados complexos mais facilmente.

As organizações devem tomar decisões com base em 

fatos e descobrir tendências e padrões invisíveis em 

suas operações. O HxGN OnCall Analytics oferece pai-

néis e relatórios fáceis e prontos para uso, permitindo 

que mais funcionários visualizem dados, gerem relató-

rios e conduzam as análises para melhorarem a per-

formance e a produtividade.

Na cultura atual em que as pessoas buscam a satisfação 

imediata, cidadãos, autoridades governamentais e a 

mídia demandam respostas rápidas e o acesso a infor-

mações detalhadas. O HxGN OnCall Analytics permi-

te que as organizações compartilhem análises e 

relatórios de maneira clara e fácil para construírem 

a confiança e a transparência junto à comunidade.

Implementado juntamente com o HxGN OnCall Dispatch, o HxGN OnCall Analytics é muito mais do que 

uma solução convencional para geração de relatórios, é uma suíte abrangente de ferramentas de análise 

para segurança pública que permite que mais usuários transformem dados em informações valiosas.

Painéis e relatórios interativos prontos 

para uso permitem que as organizações 

se adaptem conforme necessário para 

avaliarem, relatarem e otimizarem tarefas 

de respostas às emergências.

Funcionalidades de análises espaciais, visu-

alização e reprodução fornecem às organiza-

ções uma melhor compreensão de sequências 

e padrões entre diferentes ocorrências.

Controle de mapas com plotagem de informa-

ções com base em localização, mapeamen-

to de locais e pontos de interesse, cluster 

dinâmico, filtragem geoespacial e mais.

Uma base dados poderosa e uni-

ficada com acesso a software 

de terceiros e recursos de 

integração de dados.
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HxGN OnCall Planning & Response

Integração do atendimento entre as organizações Fornece informações operacionais unificadas

Características

Por que o HxGN OnCall Planning & Response?

Além das preocupações diárias e problemas da comunidade, os órgãos de segurança pública também de-

sempenham um papel de liderança para garantirem que as comunidades estejam planejadas e prepara-

das para responderem e se recuperarem de grandes incidentes. O HxGN OnCall Planning & Response 

integra e coordena recursos, procedimentos e comunicações entre diversas equipes e organizações 

individuais. Ele cumpre os requisitos de sistema de comando de ocorrências (ICS) e aproveita as ca-

pacidades coletivas de todos os atendentes para fornecer uma fonte única de informações em 

todo o ciclo de vida dos incidentes.

O HxGN OnCall Planning & Response permite 

que organizações do setor público e privado 

ajam como uma unidade coerente e com dire-

ção e propósito comuns. Ele proporciona um 

comando, coordenação e visibilidade abran-

gentes sem a necessidade de substituir siste-

mas e processos nos quais os operadores con-

fiam para realizarem suas operações diárias. 

Além disso, também segue os princípios do ICS, 

o que garante que as informações e instruções 

sejam compreendidas e interpretadas da 

mesma maneira pela maioria das organizações.

Com o HxGN Oncall Planning & Response as 

organizações têm acesso a diversas visualiza-

ções integradas que eliminam o problema de 

registros fragmentados, incluindo imagens 

operacionais comuns, planos de ação, biblio-

tecas de documentos, gráficos organizacio-

nais e mais. Ao longo da ocorrência, cada 

usuário e toda a atividade do sistema são gra-

vados em logs de auditoria, com dados vitais 

que apoiam a revisão após ocorrências, 

ações legais, treinamento e simulação.

Ao ser utilizado por múltiplas organizações, o HxGN OnCall Planning & Response promove a integração e a colabora-

ção, garantindo operações seguras, eficientes e eficazes quando elas mais precisam.

Fonte única e unificada de informações para todos 

os operadores e etapas de operação.

Fácil implantação em diversas organizações.

Apoio para comando de incidentes em uma grande 

variedade de ambientes, incluindo no próprio local da 

ocorrência, nos centros táticos de operações, nos 

centros de operações de emergências e para equipes 

de atendimento secundárias e terciárias.



Responda, preveja e impeça mais
rapidamente com o HxGN OnCall

FALE COM UM ESPECIALISTA
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Um conjunto robusto de soluções, o HxGN OnCall é o único portfólio integrado e interope-

rável no mercado atualmente que permite que organizações superem os seus desafios 

diários e estejam melhor preparadas para o amanhã.

Com o HxGN OnCall as organizações podem ser mais ágeis, precisas e produtivas, o que 

torna o portfólio HxGN Call a melhor resposta para emergências.

Deseja saber mais?

https://go.hexagonsi.com/l/71752/2021-04-08/97nkbx
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A Hexagon é líder global em sensores, software e soluções autônomas. Trabalhamos 

com dados para aumentar a eficiência, a produtividade e a qualidade nos setores in-

dustriais, de manufatura, infraestrutura, segurança e mobilidade. Nossas tecnolo-

gias estão moldando os ecossistemas urbanos e de produção, tornando-os cada vez 

mais conectados e autônomos - garantindo um futuro escalável e sustentável.

A divisão de Segurança e Infraestrutura da Hexagon fornece software para cidades 

inteligentes e seguras, os quais melhoram o desempenho, a eficiência e a resiliência 

de serviços vitais.

A Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) tem aproximadamente 21 mil funcionários

em 50 países e vendas líquidas de cerca de 3,9 bilhões de EUR.


