POLICE

SMARTEGi POLICE
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ
& ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Γιατί SMARTEGi POLICE;
Ταχύτητα καταχώρησης κλήσεων
Άρτια στατιστική και οικονομική πληροφόρηση
Ρύθμιση εσόδων και βελτίωση ρευστότητας
Διασφάλιση προστασίας προσωπικών δεδομένων των πολιτών
Αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη
Εκτύπωση-επανεκτύπωση κλήσεων, έκδοση αναφορών βάρδιας
Λήψη αποδεικτικών φωτογραφιών
Προφίλ Δημοτικής Αστυνομίας και υποστήριξη
Παραμετροποίηση εφαρμογής
Εξαγωγή δεδομένων σε excel, pdf
Διαχείριση καρτών μόνιμων κατοίκων
Διαχείριση αφαίρεσης πινακίδων
Υπολογισμός βαθμών ποινής

Μία εφαρμογή που ανταποκρίνεται
στις ανάγκες μηχανογράφησης της
Δημοτικής Αστυνομίας παρέχοντας
λειτουργίες για την ηλεκτρονική
βεβαίωση παράνομης - ελεγχόμενης
στάθμευσης μέσω φορητών ηλεκτρονικών
συσκευών και bluetooth εκτυπωτών

Ποιές ανάγκες καλύπτει ;

Κλήσεις παράνομης στάθμευσης
Κλήσεις ελεγχόμενης στάθμευσης
Κλήσεις καθαριότητας
Εκθέσεις ελέγχου για τα περίπτερα & τα τραπεζοκαθίσματα
Καταγραφή προβλημάτων της πόλης και σχετική
ενημέρωσημέσω διασύνδεσης στο CRM του Δήμου

Π ΟΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ;

ΧΡΗΣΗ
ΣΕ MOBILE
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ONLINE/OFFLINE
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ DB

SMARTEGi
POLICE

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΟΥΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΒΑΣΗ

Βασικές Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος

Η βάση δεδομένων μπορεί να βρίσκεται είτε σε Cloud είτε στον Data Center
του Οργανισμού
Το λειτουργικό σύστημα του Database Server μπορεί να είναι Windows ή
Linux
H βάση δεδομένων μπορεί να είναι οποιαδήποτε, όπως SQL Server, Oracle,
MySQL κ.α.
Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να έχουν πρόσβαση από σταθμούς
εργασίας (desktop υπολογιστή, laptop κ.α.), φορητά τερματικά (tablets,
smartphone κ.α.)
O desktop client πρέπει να υποστηρίζει όλα τα λειτουργικά συστήματα
Microsoft από Windows 7 και μεταγενέστερα
Ο tablet client πρέπει να υποστηρίζει όλα τα λειτουργικά συστήματα
Android από 6.0 και μεταγενέστερα
Τα φορητά τερματικά μπορούν να λειτουργούν με άμεση σύνδεση με τον
Application Server (online) ή χωρίς σύνδεση (offline) και συγχρονίζονται
αυτόματα μόλις αποκτήσουν σύνδεση (μέσω 3G, 4G, WiFi ή Ethernet)
Κανένας χρήστης και κανένα τερματικό δεν μπορεί να έχει πρόσβαση με την
βάση δεδομένων πάρα μόνο μέσω του Application Server με αυστηρούς και
αξιόπιστους κανόνες ασφαλείας
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