
Ficha do Produto

Os serviços de segurança pública têm a necessidade de preencher pontos 
cegos operacionais em emergências complexas e imprevistas. Ao aproveitar 
a inteligência artificial (IA), a aprendizagem de máquina (ML) e dados ao vivo 
diretamente no cliente de expedição, a HxGN OnCall® Dispatch | Smart Advisor 
apoia a avaliação contínua e autónoma e oferece aos utilizadores informações 
mais completas e acionáveis que, de outro modo, não seriam consideradas.

HxGN OnCall® Dispatch | Smart Advisor

O Smart Advisor fornece informações úteis em tempo 
real durante emergências complexas, desde eventos 
de grande dimensão que surgem rapidamente a crimes 
reiterados e incidentes associados. Habilita os decisores 
a intervir mais cedo e com mais eficácia para melhorar 
resultados, acelerar a recuperação e reduzir impactos 
nas comunidades, níveis de serviço e pessoal.

O Smart Advisor deteta mais padrões e ligações entre  
eventos aplicando análises de dados em tempo real.  
Avalia um vasto leque de dados operacionais – incluindo  
a informação valiosa guardada como texto em forma  
livre – em eventos recentes, dados ao vivo e interações  
de utilizadores. A capacidade de explorar instantaneamente  
mais dados de expedição assistida por computador (CAD)  
permite às agências descobrir ligações invisíveis e fornecer  
informações mais valiosas sobre emergências atuais e 
que estejam a surgir.

No âmbito do pacote de produtos HxGN OnCall Dispatch, 
o Smart Advisor utiliza um conjunto de agentes de 
software autónomos e analíticos pertencentes ao 
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As notificações do Smart Advisor estão totalmente integradas no HxGN 
OnCall Dispatch e funcionam como os outros painéis. Ao clicar no 
símbolo do polegar para cima/para baixofornece feedback que ensina ao  
sistema as preferências de cada utilizador,através de Machine Learning.

HxGN OnCall Dispatch | Essentials, Advantage, Viewer 
e Unidade Móvel. O Smart Advisor também pode ser 
executado num browser com o I/CAD 9.4. 



Benefícios
Melhores decisões através dedados operacionais
Ao descobrir ligações críticas mais cedo, o Smart Advisor 
pode ajudar as agências a evitar que os incidentes se 
agravem e desencadeiem outros focos de perturbação. 
Deste modo evitam-se prejuízos para as comunidades, 
são mantidos os níveis de serviço e de capacidade do 
ponto de resposta à segurança pública (PSAP) e reforça-se 
o bem-estar do pessoal. 

Fiel ao seu nome, o Smart Advisor é apenas um consultor 
para o utilizador, oferecendo elementos adicionais para 
apoiar a tomada de decisões informada. O utilizador está  
sempre sob controlo; as notificações do Smart Advisor 
são acionadas quando ocorrem eventos relevantes e, a 
seguir, o utilizador decide se e que ação é necessária. 
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Quando uma regra é cumprida por  um dos agentes Smart Advisor, surge uma notificação (1), totalmente integrada no fluxo de trabalho do utilizador. 
Estão disponíveis mais informações no painel deslizante Ver Detalhes (2), incluindo dados relacionados com o evento, imagens, gráficos, notas sobre 
o evento e ferramentas criadas para ajudar os decisores durante emergências complexas. No painel Adicionar/Editar Informação Adicional (3), os 
utilizadores podem facilmente adicionar notificações aos eventos, para os tornar visíveis aos operacionais e para integrarem o histórico do evento.

Como parte integrante de um sistema CAD, pode 
preencher o ponto cego operacional em eventos 
emergentes ao:

• Detetar ligações complexas entre mais eventos,  
mais cedo do que as pesquisas de CAD contextuais  
e apenas conhecimentos pessoais

• Apoiar uma avaliação mais eficiente, eficaz e  
escalável do que a monitorização manual de  
vídeos, alarmes e imagens operacionais  
comuns (COP)

• Detetar e partilhar resultados imediatamente,  
evitando a latência de ferramentas 
analíticas separadas

• Mostrar transparência na forma como as  
conclusões são atingidas 



 

Informações de apoio a todos os níveis
A avaliação autónoma contínua do Smart Advisor 
garante que as informações são atempadas e 
relevantes, evitando ao mesmo tempo a sobrecarga 
de informação. A seguir descrevemos como as 
características únicas do Smart Advisor proporcionam 
uma eficiência ótima em diferentes funções:

• Recetores de chamadas/Expedidores: Detete 
emergências complexas de forma mais rápida 
e partilhe informações que possam proteger o 
público e ajudar o pessoal de campo a manter-se 
seguro. O Smart Advisor oferece um segundo 
par de olhos, garantindo que os utilizadores 
não perdem ligações críticas, mesmo quando o 
volume de chamadas aumenta. Retira pressão 
de novas admissões à medida que acumulam 
conhecimentos sobre comunidades e eventos.

• Coordenadores/gestores de expedição: 
Auxilie a monitorização para libertar tempo 
para se concentrar na avaliação de situações e 
na determinação da resposta. O Smart Advisor 
também mitiga o volume de trabalho da gestão 
ao ajudar a conter os efeitos de emergências 
de grande dimensão e surgimento rápido. A 
redução do stress do pessoal de atendimento 
origina menos dias de trabalho perdidos e evita 
custos, interrupções e perda de conhecimento 
devido à elevada rotatividade do pessoal.

• Analistas táticos/de informações/comando de 
campo: Ultrapasse os problemas associados à 
monitorização e avaliação manual de alarmes, 
vídeos e COPs, que são geralmente reativos 
e focados em incidentes individuais. O Smart 
Advisor permite obter mais informações sobre 
eventos emergentes e dá mais tempo para 
avaliar e partilhar informações. A integração CAD 
acelera a comunicação precisa entre o PSAP e 
o pessoal de campo e garante que os relatórios 
são registados no histórico operacional.

Menos tensão sobre os operacionais 
Quando ocorrem emergências complexas de grande 
dimensão, os picos de trabalho geram cargas adicionais  
sobre o pessoal, o que pode originar erros de expedição,  
stress, trabalho esquecido e rotatividade do pessoal.  
Ao ajudar a conter incidentes relevantes e a ampliar a  
informação sem aumentar a carga de trabalho, o Smart  
Advisor pode: 
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Conheça os Agentes
O agente de palavra-chave monitoriza o fluxo de 
eventos e alerta os utilizadores quando ocorrem 
palavras-chave especificadas em operações em  
tempo real. Suporta palavras simples e frases, mas  
não considera erros ortográficos, sinónimos, 
abreviaturas ou simplificações.

O agente de padrão avalia os dados operacionais em 
tempo real de acordo com as expressões definidas 
pelo utilizador e envia notificações quando deteta 
padrões, incluindo números de telefone, números da 
Segurança Social, e-mails, hashtags e/ou informações 
de matrícula. 

O agente repetido monitoriza os eventos recebidos 
(novos) em tempo real para determinar se o evento 
ocorreu anteriormente no mesmo local (ou similar) 
e/ou com a mesma frequência. Suporta relações de 
atenuação baseadas em lógica difusa, que permitem  
ao agente detetar eventos repetidos similares,  
mesmo que não tenham uma correspondência exata  
de localização.

O agente de localização monitoriza e sinaliza 
eventos novos e anteriores num raio especificado da 
localização de um evento. Tal como o agente repetido, 
utiliza lógica difusa para detetar eventos próximos, 
mesmo que o evento não esteja dentro de um raio 
definido geograficamente.

O agente de similitude, o mais avançado dos agentes, 
monitoriza os eventos recebidos (novos) em tempo 
real, comparando-os com os eventos anteriores para 
determinar se o evento recebido é semelhante ou 
relacionado com outros eventos.

O agente estatístico monitoriza e rastreia 
automaticamente uma única variável operacional 
ao longo do tempo para detetar automaticamente 
discrepâncias e anomalias.

O agente de correlação monitoriza e rastreia duas 
variáveis operacionais ao longo do tempo para detetar 
correlações que podem conduzir a previsões.

O agente de regras avalia as regras definidas pelo 
utilizador e emite notificações quando as regras 
definidas são avaliadas como “verdadeiras. ”

O agente meteorológico monitoriza os serviços 
web disponíveis publicamente em tempo real para 
condições meteorológicas extremas.

O agente de feedback melhora a relevância das 
notificações para cada utilizador com base no seu 
feedback pessoal de polegar para cima/polegar  
para baixo. 
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• Reduzir o stress: O pessoal de PSAP enfrenta um  
maior risco de perturbação de stress pós-traumático  
(TSPT) devido ao elevado nível de stress associado 
às suas funções. Os incidentes complexos são um  
fator que contribui para essa situação, pois o 
pessoal tem de gerir simultaneamente tarefas 
e informações, e muitas vezes tem de agir sem 
compreender plenamente uma situação. Ao 
identificar emergências complexas mais cedo, o 
Smart Advisor pode evitar o aumento do volume de 
trabalho. E armado com uma melhor compreensão, 
o pessoal sente que possui um maior controlo. 
Isto evita o stress e melhora o desempenho e a 
capacidade, reduzindo os dias de ausência ao 
trabalho e a rotatividade do pessoal.  

• Estabeler ligações: Mesmo o pessoal mais experiente  
pode não conseguir estabelecer uma ligação 
importante porque confia na experiência pessoal 
e nas pesquisas básicas de CAD para identificar 
correlações entre eventos atuais e anteriores. 
Com recurso a melhores capacidades para detetar 
semelhanças e ligações em todos os eventos, o 
Smart Advisor pode assinalar chamadas que de 
outro modo podem parecer banais. Isto permite 
que os serviços dêem a resposta adequada e 
potencialmente evitem danos.

• Capacitar o pessoal: O Smart Advisor, através de 
uma deteção precoce e de uma intervenção mais 
eficaz, permite ao pessoal tomar decisões mais 
rápidas e partilhar pontos de vista que possam 
proteger o público e ajudar o pessoal de campo 
a manter-se seguro. Uma vez que os agentes 
autónomos podem ser formados para enviar alertas 
com base nas suas próprias preferências, os 
utilizadores não têm de tratar dados irrelevantes 
para encontrar informações essenciais. 

Características chave
Agentes de software autónomos
Na essência do Smart Advisor, os agentes de software 
autónomos trabalham continuamente em segundo plano  
para avaliar dados operacionais em tempo real, incluindo 
eventos, unidades e informação complementar. Quando  
as condições de um agente são cumpridas, o Smart Advisor  
envia automaticamente notificações para todos os  
utilizadores subscritores.

Acessível no âmbito do HxGN OnCall Dispatch
Totalmente integrado na experiência de utilizador (UX)  
do OnCall Dispatch, o Smart Advisor fornece informações  
relevantes sem perturbar os fluxos de trabalho ou a  
distração de ecrãs adicionais ou software a monitorizar.  
Uma vez que eventos e relatórios podem estar interligados,  
não é necessário voltar a introduzir informações, o que  
elimina as despesas gerais e poupa tempo.

Notificações automatizadas
Embora o Smart Advisor possua uma capacidade de  
sistema completo, cada utilizador controla as 
notificações que vê. Os utilizadores podem optar por 
receber apenas determinados tipos de notificações 
de determinados tipos de agentes. Também podem 
definir os limiares que acionam alertas. Quando é 
emitida uma notificação, um utilizador pode clicar para 
obter mais informações, o que inclui a probabilidade e 
o motivo do alerta, dados do evento, gráficos, tabelas 
e observações do evento. Para cada notificação, os 
utilizadores podem optar por lhe atribuir polegares 
para cima/para baixo, o que treina os agentes para as 
preferências pessoais dos utilizadores ao longo do tempo.

Partilha fácil de notificações
Os utilizadores podem partilhar notificações com 
outros utilizadores de  OnCall Dispatch através de 
um simples clique no rato. Também podem adicionar 
mensagens personalizadas para acompanhar os dados 
da notificação (por ex., todos os dados ou dados  
selecionados mostrados no painel de notificações do 
Smart Advisor). Isto permite que os supervisores, os 
comandos de campo e o pessoal do centro de crime  
em tempo real filtrem alertas antes de os partilhar  
com equipas mais vastas.

Configuração flexível
Desde expedidores e recetores de chamadas até 
analistas de crime, supervisores, unidades móveis 
e muito mais, o Smart Advisor pode ser adaptado às 
necessidades da agência e de cada utilizador. Para 
garantir um desempenho ótimo, cada agente pode ser 
facilmente configurado para níveis de sensibilidade, 
novos padrões e palavras-chave, diferentes “missões” 
e que ações ocorrem quando o agente é acionado.
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Ao descobrir ligações críticas com 
antecedência, o Smart Advisor pode  
ajudar as agências a evitar o aumento  
de incidentes que desencadeiam outros 
eventos problemáticos.

Análise pós-factos
Ao explorar notificações anteriores, os utilizadores 
podem filtrá-las e apresentá-las num mapa ou em 
formato tabular. Com a funcionalidade de marcação 
de mapa do Smart Advisor, os utilizadores podem ligar 
manualmente os pontos através de uma análise  
pós-factos e exportar os resultados.

Integração e interface
As notificações podem ser enviadas para sistemas 
e aplicações externos usando a API REST. Ativa um 
fluxo de trabalho externo ou uma consulta e devolve 

resultados ao Smart Advisor, que são apresentados ao 
utilizador e anexados à notificação do Smart Advisor.  
Também é possível enviar notificações para Xalt | 
Integration (a plataforma da Hexagon para ligar várias  
aplicações de software) permitindo opções de  
integração mais avançadas e robustas. 


