Folheto da solução

A fórmula para o sucesso da
segurança pública
Uma nova abordagem para a transformação digital
Os órgãos de segurança pública estão vivenciando
um processo de modernização e precisam reformular
radicalmente os fluxos de trabalho aproveitando as
tecnologias de última geração. As organizações são
desafiadas a lidar com a transformação digital, gerar
mais confiança e compromisso com as comunidades
que atendem, reter e aumentar a força de trabalho
qualificada, ao mesmo tempo que enfrentam novas
pressões e o crescimento da demanda por seus serviços.
Elas não se questionam se deveriam investir em
tecnologia digital, mas sim de que forma e com quem.

Nesses tempos de tantas mudanças, os órgãos de
segurança pública precisam mais do que tecnologia.
Precisam de um parceiro de confiança com uma
plataforma comprovada com o qual possam contar
quando ocorrem crises, picos de demanda e a situação
fica difícil. Este parceiro deve ter a experiência
necessária para lhes ajudar a melhorar os seus serviços
e passar por suas transformações digitais em seus
próprios ritmos.

A fórmula para o sucesso da
segurança pública

Então, o que um órgão de segurança pública precisa
para alcançar com sucesso a sua jornada de
transformação digital?

Experiência comprovada

Os órgãos de segurança pública devem ter um
ecossistema integrado, inovador e flexível com
capacidades digitais para servir como base, assim
como um parceiro experiente e de confiança com
os especialistas adequados para guiá-los rumo a
modernização e a transformação.

PROVADA

Experiência é tudo

Os órgãos de segurança pública precisam de um
fornecedor de tecnologia com décadas de experência,
um que não desaparecerá depois da venda. Com mais
de 30 anos de experiência em segurança pública, a
Hexagon se orgulha de contar com mais de 420 clientes
ativos de segurança pública em mais de 40 países.

PLATAFORMA

PARCERIA

PESSOAS
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Ecossistema da plataforma
As organizações precisam de um fornecedor de
tecnologia com uma plataforma de segurança pública
moderna, avançada e integrada. A Hexagon se orgulha
de oferecer uma plataforma flexível, projetada para o
usuário, disponível para instalação local ou na nuvem,
que oferece capacidades de última geração e que
proporciona recursos inovadores de Inteligência Artificial.

não apenas compreendem os desafios específicos
do setor de segurança pública, mas também as
necessidades exclusivas de cada cliente. O pessoal da
Hexagon entende que o nosso trabalho é mais do que
tecnologia. Trata-se de desenvolver relações e soluções
que funcionarão durante anos, e ajudar os clientes
a cumprirem os seus objetivos e proteger as
suas comunidades.

Mentalidade de parceria

Vamos fazer isso juntos

Órgãos de segurança pública precisam de um fornecedor
de tecnologia que também seja parceiro e consultor, com
o qual possam contar quando enfrentam dificuldades, e
que não tenham que ser substituídos de poucos em
poucos anos. Acreditamos que uma verdadeira parceria
permite que as organizações tenham sucesso ao
proporcionar ferramentas únicas de capacitação do
cliente combinadas com a nossa abordagem consultiva e
orientada ao cliente.

Sua organização está buscando um parceiro que a ajude
a alcançar e manter a excelência, e a inovar em seu
próprio ritmo? Precisa de orientação de consultores de
confiança que saibam quais perguntas fazer, como
oferecer sempre produtos confiáveis e garantir o sucesso
da sua organização?

Pessoas
As organizações precisam de um fornecedor de
tecnologia que conte com especialistas, pessoas que

Permita que sejamos o seu consultor de confiança e
implemente a fórmula para o sucesso da segurança
pública em seu trabalho. Vamos fazer isso juntos!
| Saiba mais sobre a plataforma de segurança
pública da Hexagon.

As organizações não se
perguntam se deveriam
investir em tecnologias
digitais mas como,
de que forma
e com quem.

A Hexagon é líder global em sensores, softwares e soluções autônomas. Estamos empregando dados para aumentar a eficiência, a produtividade e a
qualidade em aplicações industriais, de manufatura, infraestrutura, segurança e mobilidade. As nossas tecnologias estão moldando ecossistemas
urbanos e de produção para se tornarem cada vez mais conectados e autônomos — garantindo um futuro escalável e sustentável.
A divisão de Segurança, Infraestrutura e tecnologias Geoespaciais da Hexagon fornece software para cidades inteligentes e seguras, melhorando o
desempenho, a eficiência e a resiliência de serviços vitais.
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