MP Manager

Informační systém pro městské a obecní policie

IS MP Manager je systémem nové generace, určený městským a obecním policiím pro vedení jejich agendy
stanovené zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, bez rozdílu jejich velikosti a územní působnosti.
Využívá široké možnosti DB SQL v kombinaci s datovými přenosy z mobilních telefonů s GPS lokalizací a napojením
na Základní registry a databáze IS města, umožňuje ON-LINE z terénu zadávat přestupky, lustrovat osoby a vozidla
pomocí mobilního zařízení připojeného do internetu – notebooku, tabletu nebo „chytrého“ telefonu, propojení na
kamerový systém města, na systém stacionárních radarů, PCO, případně jiné periférie.

Proč MP Manager
















IS MP Manager není závislý na IS města či obce
modulární systém, řešení lze poskládat dle požadavků
agendy městské a obecní police v jednom prostředí
počet uživatelů systému není zpoplatněn
postaveno na SQL databázi
efektivní práce v týmu nebo bez stálé služby
stavebnicové a flexibilní prostředí
stabilní zázemí s podporou 24 hodin 365 dnů v roce
automatická GPS lokalizace při vytvoření události
foto dokumentace ON-LINE z terénu do databáze
tisk v terénu na mobilní tiskárně
ON-LINE zadávání a lustrace ze služeben a z terénu
zvýšení efektivity práce v příjemném prostředí
maximální bezpečnost dat
WEBová aplikace - na počítač se nic neinstaluje

Optimalizovaná správa událostí



Našeptávač a automatizované doplňování textu
Rychlé zadávání položek

Dostupné moduly









Základní modul
Registry rozhraní
MDA – mobilní aplikace
Mapový monitoring
Plánování směn
Technika
Výstrojní sklad
Další funkce
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Základní modul













Všeobecné informace
Správa událostí, přestupků, atd.
Statistika MV
Informace k RZ
Sestavy
Číselníky
Administrace
Personalistika
Pokutové bloky
Napojení na:
 Základní registry
 Evidence odcizených vozidel (MV)
 Evidence osob v pátrání (MV)
rozhraní na spisovou službu a registry města

Mapový monitoring






MDA - mobilní aplikace







Optimalizace pro mobilní dotykové přístroje
Ukládání a správa GPS událostí
Připojení fotografie a kontaktů
Vyhledávání v ZR
Vyhledávání v DP osob v pátrání
Publikace dokumentů

Výstrojní sklady



Vedení výstrojního skladu
Sledování výnosnosti výstroje a výzbroje

Technika




Evidence techniky
Prohlídka a opravy
Sledování jízd vozidel

Aktuální přehled událostí
Tracking strážníka
Teplotní mapy
Vlastní mapové vrstvy

Další funkce
Správa a archivace dat
 Každoroční archivace dat
 Možnost nahlížet do archivu v případě potřeby

Licenční režim provozu
 Server edition
 Cloud edition






Úkoly
Hlášení o ukončení služby
Jízdní kola
Hovory 156

Plánování směn





Plánování směn, plán dovolených
Dispečink
Výkazy práce
Docházka
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