vizan patrol

VIZAN PATROL to rozwiązanie gotowe,
wdrażane przez naszych inżynierów
bezpośrednio u Klienta.

VIZAN PATROL

SYSTEM KOoRDYNACJI SŁUŻB MIEJSKICH

dart@sprint.pl

VIZAN PATROL został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych Klientów, na bazie oprogramowania DART*. Jest
to system zarządzania bezpieczeństwem, przeznaczony dla jednostek z rozproszoną strukturą patroli, czyli osób nadzorujących
bezpieczeństwo w miastach oraz gminach.
Jest on dostępny w dwóch wersjach: GO i PRO tak, aby spełnić wymagania różnych odbiorców.
VIZAN PATROL GO – standardowa wersja oprogramowania.
VIZAN PATROL PRO – wersja oprogramowania o rozszerzonej funkcjonalności.
*Systemy DART są narzędziami służącymi do rejestrowania i monitorowania zdarzeń oraz imprez publicznych, koordynacji działań
służb miejskich (Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej i innych), a także pozycjonowania pojazdów na cyfrowej mapie miasta
z wykorzystaniem systemu GPS.

O SYSTEMIE
Wyposażony w szereg funkcjonalności VIZAN PATROL umożliwia skuteczną komunikację pomiędzy patrolującymi jednostkami,
prowadzenie ewidencji, dokumentacji, historii zdarzeń, dzienników, grafików oraz wiele innych.

elastyczność (możliwość wyboru spośród dostępnych pakietów)
funkcjonalność (ok. 30 modułów dostosowanych do potrzeb służb porządku publicznego)
webowa architektura (brak konieczności instalowania systemu, dostępność przez www)

KORZYŚCI

pakiet licencji (brak dodatkowych kosztów przy większej liczbie stanowisk)
możliwość integracji z platformą Bezpieczne Miasto (system będący w ofercie Sprint S.A.),
wspierającą współpracę i wymianę informacji między mieszkańcami a służbami porządku publicznego
elastyczne formy sprzedaży
integracja z mapami, np. Google Maps, OpenStreetMap
możliwość pozycjonowania patroli, ustalania tras patroli

Lista modułów
PAKIETY
MODUŁY*

GO

PRO

DOSTĘPNOŚĆ MODUŁU W PAKIECIE

Dziennik dyżurnego
Zarządzanie kadrami
Grafiki dyżurów
Ewidencja druków
Ewidencja mandatów
Karty MRD
Dyslokacje strażników/pracowników
Grafiki pracy dla służb
Działania stałe
Ewidencja odholowań
Ewidencja blokad na koła
RSOW
Raporty dyżurnego
Ewidencja działalności SM
Ewidencja wezwań
Ewidencja pouczeń
Ewidencja rowerów
Rejestr CEPiK
Magazyn
Moduły administracyjne
Książka teleadresowa
Komunikaty systemowe
Zarządzanie warstwami mapy/obiektami
Zarządzanie kamerami monitoringu
Punkty adresowe
Dzielnice/strefy
Lokalna ewidencja ludności
Kalendarz wydarzeń

*Moduły mogą zostać nazwane wg funkcjonalności, zgodnie z oczekiwaniami odbiorców

APLIKACJA MOBILNA

VIZAN PATROL GO

VIZAN PATROL PRO

Aplikacja mobilna służy do wspomagania działań patroli w terenie oraz umożliwia podgląd działań Straży Miejskiej dla komendantów
i naczelników wydziałów. Pracuje na platformie Android 4.0 i wyższej.
Aplikacja umożliwia:
rejestrację użytkownika
wysyłanie i przyjmowanie zgłoszeń do i od dyżurnego Straży Miejskiej z wykorzystaniem mechanizmu push notifications
zarządzanie przyjętymi zgłoszeniami
rejestrację odholowań, blokad na koła
rejestrację wezwań
weryfikację sprawców zdarzeń
potwierdzenie danych osobowych w oparciu o lokalną ewidencję ludności
podgląd oraz zarządzanie działaniami stałymi
raportowanie przerw

CZYTELNY INTERFEJS UŻYTKOWANIKA

Dziennik dyżurnego, czyli moduł służący do ewidencji zgłoszeń przez dyżurnego.

Mapa pokazująca trasy patroli, wyświetlane w oparciu o moduł lokalizacji z aplikacji mobilnej.
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