GINA TABLET
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SYSTÉMY RÝCHLEHO NASADENIA

O 1/3
RÝCHLEJŠÍ
PRÍCHOD

2500
ZÁSAHOVÝCH
VOZIDIEL

70%
POKLES RÁDIOVEJ
KOMUNIKÁCIE

“PREPOJTE VŠETKY ČASTI VEREJNÝCH
BEZPEČNOSTNÝCH ZLOŽIEK
PRE RÝCHLEJŠÍ PRÍCHOD NA MIESTO ZÁSAHU”
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GINA TABLET je inteligentnou aplikáciou navrhnutou pre pomoc
verejným bezpečnostným zložkám (polícia, hasiči, záchranári)
v teréne. Systém komunikuje s operačným strediskom a poskytuje
veliteľom rôzne podporné riadiace a rozhodovacie nástroje počas
všetkých fáz zásahu.

rescue partner

rescue partner

GINA TABLET možno použiť cestou k miestu zásahu (zoznamy
vyslaných jednotiek, statusy, offline navigácia, atď.), na samotnom
mieste (vzájomná koordinácia, nákresy máp, fotografovanie
a zdieľanie fotografií, atď.), ako aj po zásahu (archív fotografií,
úložisko údajov, vizualizácia cesty na miesto, atď.).
Inštalácia vo vozidle zaberie približne 30 minút a nie je potrebné
priamo zasahovať do interiéru vozidla.

GINA TABLET
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SYSTÉMY RÝCHLEHO NASADENIA
POČAS CESTY NA MIESTO ZÁSAHU
•
•
•
•
•
•
•

Jednoduché prijatie zoznamu vyslaných jednotiek
Status vyslania s potvrdením (Hlásenie dispečingu s potvrdením)
Statusy nezávisia od rádiového signálu
Sledovanie všetkých kooperujúcich jednotiek v reálnom čase
Offline “turn-by-turn” navigácia
Aktuálna dopravná situácia
Možnosť priameho volania ohlasovateľovi incidentu

NA MIESTE ZÁSAHU
•
•
•
•
•
•
•

Vzájomná koordinácia príchodu jednotiek
Možnosť vytvoriť, editovať a zasielať fotografie
Zdieľané operačné zobrazenie s nákresmi máp
Body/miesta záujmu
Prístup k externým aplikáciám (RESCAR, HAZMAT)
Prístup k evakuačným plánom
Médiá súvisiace s prípadom

rescue partner

PO ZÁSAHU
•
•
•
•
•

Archivovanie fotografií
Zobrazenie aktuálnej trasy jednotiek
Prispôsobiteľné úložisko údajov
Nastaviteľný zoznam kontaktov a dokumentácie
História zoznamu vyslaných jednotiek
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TECHNOL=OGIA
Android tablet s GSM modulom, fotoaparátom a microSD kartou
pre offline mapy
Sygic so záchranárskymi mapami (offline “turn-by-turn” navigácia,
uzávierky ciest, dopravná situácia)

SSL kanál (AES 256-bit), infraštruktúra ISO27001

Telefónna sieť (GSM modul), optimalizované GPRS

Evakuačné plány, databáza hazmat, aplikácia na vyslobodzovanie
z vozidiel CAS, telefónny zoznam, externé mapy

KONTAKT:

www.3mon.sk
Černyševského 10
851 01 Bratislava, Slovenská republika

