Virtuálna dokumentácia miesta činu
› Komplexný prehľad
miesta činu pomocou sférických snímok

› Účinná spolupráca
tímov pracujúcich na vyšetrovaní prípadu
s vopred nastavenými úrovňami riadenia

› Kompletná dokumentácia
pokrývajúca snímky, dôkazové materiály,
stopy, DNA, pôdorysy, audio a video záznamy

› Neobmedzený prístup k mieste činu
obsahujúci možnosť 3D merania na snímkach

Manažment, dokumentácia a prezentácia vyšetrovania miesta činu

Rýchly prístup ku všetkým typom dát

Hot spoty odkazujú na ďalšie dáta

SceneCenetr® Forensic
Inteligentné softvérové riešenie pre dokumentáciu,
Manažment a prezentáciu vyšetrovania miesta činu.

3D meranie na snímkach

Technické Špecifikácie
Multi užívateľ

SceneCenter® Master Server je
integrované riešenie pre kanceláriu a
SceneCenter® Mobile Server pre
prácu v teréne. Obe riešenia
umožňujú prácu na projekte veľkému
počtu užívateľov súčasne. Oba sú na
báze Microsoft Windows Server.

Single užívateľ

SceneCenter® Standalone je
vytvorený a optimalizovaný pre
jedného užívateľa pre kanceláriu aj
do terénu. Pracuje v prostredí
Windows 7.

Zabezpečenie

Celé prostredie, projekt, prístupové
práce, transfer dát a jednotlivé úrovne
manažovania projektu sú spoľahlivo
zabezpečené spolu s dátami.

3D meranie

Presné meranie dĺžok a rozmerov je
možné priamo na sférických
snímkach

Reporty

Publikovanie kompletnej
dokumentácie v štruktúrovanom
formáte pre Microsoft Word
Dokument, PDF alebo interaktívna
štúdia Scene Case®.

Integrácia

Kompletná štruktúra dokumentov –
od snímok z kamery SceneCam®,
post procesne spracovaných dát
v databáze, multi užívateľských dát,
dokumentov pre zdieľanie až po
finálnu prezentáciu – všetko je plne
integrované.

Dokumentácia založená na snímkach
Základom konceptu softvéru SceneCenetr® Forensic je
vytvorenie kompletnej dokumentácie vyšetrovania miesta
činu založeného na plno sférických 360° x 180° snímkach
zachytených kamerou SceneCam®. Všetky typy súborov
ako dôkazné materiály, stopy, fotografie, poznámky, video
a audio sú priamo nalinkované ku sférickým snímkam.
Výsledkom je konzistentný a intuitívny projekt kompletného
vyšetrovania na jednom mieste.

Navigácia a prezeranie
Pre jednoduchú orientáciu možno do softvéru importovať
mapy a pôdorysné plány podlaží pre rýchlu navigáciu.
Jednoduchým kliknutím na ikonu sa užívateľ prepína medzi
snímkami jednotlivých miest, poschodí či miestností.
Na podporu priestorovej orientácie umožňuje softvér
SceneCenter® Forensic presné 3D meranie priamo
na snímkach.

Flexibilná prezentácia
Prezentovanie, analýzy, reporty a diskusie
dokumentovaného miesta je ľahko šíriteľná ďalším
odberateľom. Všetky vizuálne aj popisné informácie
môžu byť publikované ako štruktúrovaný dokument
v DOC alebo PDF formáte resp. celý projekt ako
interaktívna SceneCase® štúdia na digitálnom
nosiči.
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