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PERFIL DA EMPRESA AXON
A história da AXON
Nossa história começou em setembro de 1993, quando a TASER International foi fundada pelo CEO Rick Smith junto
ao seu irmão Tom Smith. Eles consultaram Jack Cover, ex-cientista da NASA e inventor das armas de eletrochoque
TASER® originais na década de 1970. Rick Smith foi motivado a fundar a empresa depois de perder dois colegas do
time de futebol americano da escola que foram baleados e mortos em um incidente de ira na estrada. Essa experiência
levou-o a buscar novas tecnologias que permitissem às pessoas se proteger sem implantar força letal na esperança de
criar um mundo sem que haja tiroteios. Em 5 de abril de 2017, a TASER International mudou de nome para Axon. Com
base na evolução da TASER International como empresa nos últimos 24 anos, bem como as necessidades em
constante desenvolvimento de aplicação da lei, está claro que as agências policiais do século XXI exigem uma
abordagem holística e integrada à tecnologia policial. A Axon representa toda a rede de dispositivos, aplicativos e
pessoas que está revolucionando a segurança pública em todo o mundo. Nossa missão é proteger a vida. Nossas
tecnologias dão à polícia a conﬁança, o foco e o tempo necessários para manter suas comunidades seguras. Nossas
câmeras corporais conectadas e a nuvem de gerenciamento de provas permitem que os policiais trabalhem de forma
eﬁcaz e transparente, e a TASER utilizou armas de eletrochoque para proteger a vida sem precisar usá-las.Todos os
produtos da Axon, de armas de eletrochoque, câmeras corporais até o sistema de gerenciamento de provas digitais
Axon Evidence (Evidence.com), se integram perfeitamente entre si, complementando os sistemas e processos que a
agência policial já tem utilizado. Essa conexão não se limita aos produtos da empresa. Com as características
integradas às soluções da Axon, as agências policiais podem se conectar com sócios, de autoridades municipais,
agências vizinhas a promotores trabalhando em um caso. A Axon acredita que informações melhores e mais acessíveis
podem ajudar as agências a economizar tempo e recursos valiosos e, o mais importante, diminuir os crimes.

Missão da AXON
As prioridades e desaﬁos da polícia têm estado no centro da missão da Axon. Estamos comprometidos em desenvolver
as mais recentes tecnologias para tornar o mundo um lugar mais seguro. Nossa missão é simples: Proteger a vida.
Nosso perﬁl
Nossa equipe Axon está no mundo todo, com nossa sede e fábrica em Scottsdale, Arizona. Nosso escritório de
engenharia de software está em Seattle, WA, e nossa equipe de pesquisa de IA está sediada fora da cidade de Nova
York, NY. Os escritórios globais incluem Amsterdã, Reino Unido, Vietnã e Finlândia. Nossa empresa é líder de mercado
em soluções de gerenciamento de armas de eletrochoque, vídeos corporais e gerenciamento de provas digitais.
Nossa plataforma tecnológica
A rede Axon inclui mais de 325.200 assentos de software reservados na rede Axon no mundo todo e está mudando o
futuro da segurança pública.A Axon protege a vida conectando dispositivos, aplicativos e pessoas em uma rede
centralizada. Nossas tecnologias têm impacto sobre todos os aspectos das atividades cotidianas de um policial:

Informações ao investidor
No terceiro trimestre de 2018, as vendas líquidas foram de $ 104,8 milhões no trimestre, um aumento de 16% em
relação ao terceiro trimestre de 2017. A receita do segmento da TASER Smart Weapons aumentou para $ 63,7 milhões,
um aumento de 7,2% no terceiro trimestre de 2018 em comparação com o terceiro trimestre do ano anterior. A
receita do segmento de software e sensores aumentaram a $ 101,6 milhões no terceiro trimestre de 2018, um

aumento de 60% em relação ao ano anterior.Até o ﬁnal do terceiro trimestre de 2018, 47 das 79 maiores agências
policiais da cidade adquiriram câmeras corporais Axon e/ou sua solução de gerenciamento de provas digitais:
Albuquerque, Atlanta, Aurora, Austin, Baltimore, Baltimore County, Boston, Charlotte-Mecklenburg, Calgary, Chicago,
Cincinnati, Cleveland, Dallas, Denver, Fort Worth, Fresno, Honolulu, Jacksonville, Las Vegas, Los Angeles, Louisville,
Memphis, Mesa, Miami, Miami-Dade, Milwaukee, Minneapolis, Montgomery County, New Orleans, New York, Oakland,
Omaha, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Sacramento, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San Francisco, San
Jose, Seattle, Tampa, Tucson, Virginia Beach, Washington DC e Wichita.A contagem de usuários da Axon Evidence
continuou a crescer, ampliando a liderança de mercado da empresa. Durante os três meses ﬁnalizados em 30 de
setembro de 2018, a empresa reservou aproximadamente 20.200 vagas em sua plataforma de gerenciamento de
provas digitais, a Axon Evidence, valor líquido de renovações. Desde o início, a empresa reservou licenças cumulativas
da Axon Evidence de aproximadamente 325.200.
Mais de 35 petabytes de arquivos digitais foram enviados para a Axon Evidence. Vinte e quatro petabytes estão ativos
no momento.

COMPANY TIMELINE
1993
TASER incorporada no Estado do Arizona como AIR TASER, Inc., fundada pelos irmãos Rick e Tom Smith
1998
A AIR TASER, Inc. tornou-se TASER International, Inc. A TASER realiza seus primeiros treinamentos de instrutores
certiﬁcados TASER® no Canadá, nas cidades de Ottawa e Montreal
1999
Primeiro cliente adquirido - Racine Correctional Facility, Amarillo, departamentos de polícia de Chandler e Mesa, bem
como os departamentos de xerife no condados de DeKalb, Mecklenburg e Clackamas se tornaram as primeiras
agências policiais a implantar as ADVANCED TASER M26 CEWs
2000
A TASER fez pedido de IPO e é negociada na Nasdaq sob o nome de TASR com um preço de abertura de $ 6,10 (2000)
2003
A TASER X26 CEW começa a ser comercializada
2004
As TASERS aprovados para uso no Reino Unido O ministro do interior do Reino Unido, David Blunkett, concorda que os
oﬁciais com porte de armas em todo o país agora podem usar as TASER M26 CEWs
2005
A TASER inaugura a sua nova sede e fábrica em Scottsdale, Arizona
2006
A primeira TASER CAM é comercializada
2007
O New Oxford American Dictionary lista "tase/taze" (em português: usar arma elétrica) como uma das palavras do ano
de 2007, popularizada pelo uso generalizado da frase "Don't tase me, bro!” (em português: "Não me aponte arma
elétrica, cara").
2009
A TASER anuncia o TASER 3.0, mais tarde renomeado Evidence.com A TASER lança sua primeira câmera corporal, a
câmera Axon Pro A TASER revela a TASER X3 de três disparos O promotor público do Condado de Sebastian (AR) utiliza

o primeiro oﬁcial envolvido no disparo (OIS) capturado por uma câmera corporal da Axon que esclarece o cabo do
Departamento de Polícia de Fort Smith. Brandon Davis de qualquer acusação criminal em um caso que envolveu um
policial em tiroteio que ocorreu em 11 de novembro
2010
A TASER concluiu a primeira instalação signiﬁcativa do Evidence.com para gerenciar dados de implantação nacional de
dispositivos X26 e TASER CAM para a Polícia Nacional da Nova Zelândia
A TASER anunciou sua primeira venda doméstica da plataforma de nuvem Evidence.com pelo Departamento de Policía
de Aberdeen, SD
A TASER se expandiu na Europa: abriu uma ﬁlial chamado TASER International Europe SE para respaldar o mercado
europeu em expansão
2011
TASER lançou e começou a comercializar a arma de eletrochoque de duplo disparo, a TASER X2
2012
A TASER anuncia a primeira câmera subjetiva, a Axon Flex
Estima-se que 100.000 foram salvas de uma possível morte ou ferimentos graves usando uma arma de eletrochoque
da TASER
2013
A TASER anuncia a TASER X26P para substituir a X26 CEW
A TASER abriu seu primeiro escritório no Noroeste Pacíﬁco no Estado de Washington
A Axon Body fez sua estreia no Departamento de Polícia de Winston-Salem
O Evidence Mobile é lançado, mais tarde nomeado Axon Capture
A TASER faz sua transição para uma empresa de tecnologia com a aquisição da Familiar, Inc.
2014
A TASER apresenta o Evidence.com External Sharing, uma nova tecnologia criada especiﬁcamente para que as provas
digitais possam ser compartilhadas de maneira segura e instantânea
A TASER abriu um escritório internacional em Amsterdã
A tecnologia Axon Signal é divulgada
2015
A TASER anuncia aquisição da MediaSolvLançamento do Evidence.com for Prosecutors
A Axon anuncia o Axon Signal
A Axon anuncia o Axon Interview
A Axon anuncia o Axon Body 2
A Axon anuncia o Axon Fleet, interrompendo o mercado atual de vídeos automotivos
A TASER e a Microsoft Azure anunciam uma parceria para fornecer uma plataforma de nuvem para LE
A TASER anuncia seu maior pedido de câmeras até o momento que a London Met instalará 22.000 câmeras Axon
2016
A primeira conferência de usuários da Axon Accelerate é realizada: a principal conferência de tecnologia para
funcionários de segurança pública
A TASER e a Evidence.com foram oﬁcialmente certiﬁcadas pela ISO 27001
A câmera Axon Flex 2 faz sua estreia
2017
A TASER anuncia duas aquisições: Dextro, Inc., o primeiro sistema de visão por computador e aprendizagem profunda
para fazer com que os conteúdos visuais em vídeo possam ser pesquisados em tempo real, e da Fossil Group, Inc., a
equipe de visão por computador que fez parte da aquisição da Misﬁt, Inc. por parte do Fossil Group. As aquisições

formam o núcleo de uma nova equipe responsável pela inteligência artiﬁcial chamada Axon AI. A TASER anuncia a
inauguração do Signal Sidearm. Uma vez que uma arma de fogo é retirada de um coldre, um sensor é acionado e
alerta todas as câmeras Axon em um raio de 4,5 a 9 metros para que comesse a gravação TASER altera a sua
identidade corporativa para Axon Enterprise (Nasdaq: AAXN) A Axon oferece câmeras corporais gratuitas, software e
suporte de treinamento para todas as agências policiais nos Estados Unidos por um período experimental de um ano.
A Axon lança o Axon Citizen, uma ferramenta pública para envio de provas
2018
A Axon contratou uma equipe de engenheiros de imagens de câmera de renome mundial, liderada por Juha Alakarhu,
para operar no novo local de P&D da Axon em Tampere, na Finlândia
O CEO e fundador da Axon, Rick Smith, anuncia que renunciará ao seu salário pelos próximos dez anos
Axon lançou o primeiro Conselho de Ética em Inteligência Artiﬁcial do seu tipo
A Axon abre o primeiro centro de conformidade com o CJIS para treinamento de dados de inteligência artiﬁcial
A Axon adquiriu a VIEVU, o fornecedor de câmeras de segurança pública e uma subsidiária do The Safariland Group
A Axon fez uma parceria com a DJI para vender drones DJI diretamente para agências globais de segurança pública
com o novo programa Axon Air
A Axon fez uma parceria com a Milestone, um fornecedor de software de gerenciamento de vídeo IP de plataforma
aberta que é líder no mundo
A Axon anunciou o Fleet 2, seu sistema de vídeos automotivos de segunda geração
A polícia de Calgary é a primeira grande cidade do Canadá a se unir à rede Axon
A Axon fez uma parceria com a Verizon e a FirstNet, criada com a AT&T, para melhorar as comunicações de rede para o
cumprimento da lei
O Departamento de Bombeiros de Charlotte é o primeiro grande corpo de bombeiros da cidade a se unir à rede Axon
A Axon anunciou o TASER 7, a primeira arma de eletrochoque a ser totalmente integrada à rede Axon
A Axon anunciou o Axon Body 3, a primeira câmera corporal conectada sem ﬁo
A Axon oferece à Axon Records seu sistema de gerenciamento de registros gratuitamente por cinco anos para agências
no Oﬃcer Safety Plan (Plano de Segurança de Policiais) que compraram a TASER 7 e a Axon Body 3
A Axon anunciou uma nova plataforma de treinamento aprimorada baseada em empatia através da Axon Academy
A Departamento de Polícia de Fort Worth e a Polícia de trânsito de Nevada foram as primeiras agências a comprar o
novo TASER 7 da Axon
A Axon iniciou o tour pelo campo de treinamento intensivo da Axon Academy, oferecendo capacitação gratuita sobre a
TASER 7 e desescalada em cidades dos EUA.
A TASER Self-Defense, a divisão de consumidores da Axon, lançou o TASER Pulse+, o primeiro produto de consumo da
TASER que incorpora tecnologia de plug-in Bluetooth do Noonlight para notiﬁcar serviços de emergência quando o
dispositivo TASER tiver sido implantado.

CÂMERAS CORPORAIS E FATOS RÁPIDOS DE GERENCIAMENTO DE PROVAS
DIGITAIS
O aparecimento das câmeras corporais
A importância de capturar o ponto de vista de um policial no campo e na cena do crime foi destacada no início de
1989. Naquele ano, a Suprema Corte dos EUA determinou no caso histórico Graham v. Connor que a "razoabilidade" de
um uso particular da força deve ser julgada a partir da perspectiva de um policial sensato em cena. No entanto, na
época em que ocorreu o caso, não havia tecnologia para documentar digitalmente as provas dos encontros entre
policiais e o público.Muitos anos depois, a tecnologia começou a desenvolver câmeras corporais. A partir de 2006, a
TASER adicionou um gravador TASER CAM como acessório para que as armas de eletrochoque (CEWs) da TASER
registrassem incidentes. Embora o gravador TASER CAM tenha sido bem-sucedido, a empresa percebeu que todas as
interações públicas, não somente os incidentes da TASER, seriam benéﬁcas para ter provas em vídeo. Em 2009, a
empresa lançou sua primeira câmera corporal, a Axon Pro.Passados três anos, policiais começaram a comunicar a
necessidade desses dispositivos e a empresa melhorou enormemente o Axon Pro com a câmera da Axon Flex. Um
estudo de 2012 concluiu que 86,4% dos policiais acreditavam que as câmeras reduziam as falsas alegações e os
litígios, e 77% acreditavam que as câmeras utilizadas no corpo eram mais eﬁcazes do que nos sistemas em veículos.Em
2013, a Universidade de Cambridge realizou o primeiro e pioneiro estudo sobre câmeras corporais, no Departamento
de Polícia de Rialto, na Califórnia. Os resultados do experimento controlado e randomizado de um ano foram
signiﬁcativos, já que se observou uma queda de 88% nas denúncias contra a polícia e uma redução de 60% no uso
da força por parte da polícia. Mais tarde naquele mesmo ano, a juíza Shira Scheindlin, conhecida por ser uma
especialista em temas relacionados a provas, solicitou um programa piloto de um ano de câmeras corporais policiais
na cidade de Nova York para uma delegacia de polícia por município onde ocorrem as paradas de maior tráfego. Ao
emitir sua diretiva, Scheindlin citou o programa piloto de Rialto, Califórnia, e seus resultados positivos em incidentes
de uso da força e denúncias públicas. Com esse incremento na conversa acerca dos benefícios e a importância das
câmeras corporais, naquele mesmo ano houve uma rápida adoção da tecnologia. De acordo com o Bureau of Justice
Statistics, cerca de um terço (32%) dos departamentos de polícia locais usaram câmeras corporais em 2013.No ano
seguinte, em 2014, o interesse em câmeras corporais irrompeu após o caso Michael Brown em Ferguson, Missouri. O
tiroteio fatal dos jovens de 18 anos atraiu a atenção mundial para o escrutínio público sobre as práticas policiais e
para as crescentes preocupações com a segurança dos policiais. Logo após o processo judicial, a mãe de Michael
divulgou um comunicado pedindo paz e solicitando às pessoas para que participem de sua campanha para que os
policiais de todo o país utilizem câmeras corporais, incentivando ainda mais a utilização de tais dispositivos.

Câmeras corporais hoje – Sentimento, uso, resultados
Em virtude da situação atual, o apoio público às câmeras corporais da polícia atingiu o seu ponto mais alto. Uma
pesquisa nacional de 2016 Cato/YouGov national survey descobriu que 92% dos americanos apoiam a exigência de
que os agentes da polícia usem câmaras corporais que gravam vídeos das suas interações e que 55% estariam
dispostos a pagar impostos mais elevados para equipar o departamento de polícia local com esses dispositivos. Das 68
principais agências policiais da cidade, 38 agora empregam câmeras corporais na rede Axon. Os resultados do uso de
câmeras corporais são igualmente positivos e comprovou-se que diminuem o uso da força por parte da polícia, o
número de casos de direção sob o efeito do álcool, horas extras judiciais, queixas externas e falsas e resposta à
resistência. As câmeras corporais também aumentam a economia de custos para agências, melhoram a conﬁança
pública e criam comunidades mais seguras a um custo menor. Por exemplo:
● Em mais de um terço dos casos de direção sob o efeito do álcool com vídeo, os promotores asseguraram uma
conﬁssão de culpa antes das audiências e os policiais não foram obrigados a comparecer ao tribunal.
● No primeiro ano, a unidade de Fort Collins Police Services, no centro da cidade, adotou câmeras corporais, e
notou-se uma redução de 100% nas queixas por uso da força e uma redução de 24% nos processos judiciais.
● Além disso, as câmeras corporais reduziram efetivamente os incidentes de resposta à resistência em 53,4% e as
queijas externas graves em 65,4% durante um experimento aleatório realizado pelo Departamento de Polícia de
Orlando.
Durante os últimos anos, o Departamento de Justiça também aumentou o seu apoio para ajudar ainda mais as
agências policiais na implementação de programas de câmara corporais, fornecendo ﬁnanciamento adicional às
agências.Os legisladores estaduais estão trabalhando ansiosamente para aperfeiçoar rapidamente a estrutura legal em
torno das câmeras corporais para melhorar a transparência e ajudar a proteger a privacidade das pessoas capturadas
na câmera, incluindo crianças, testemunhas e espectadores.
Gerenciamento dos dados das câmeras corporais
Com o aumento da utilização de câmeras corporais (ou seja, mais de 35 petabytes de arquivos digitais foram
carregados na Axon Evidence), as agências policiais enfrentam o desaﬁo de administrar e utilizar adequadamente os
dados coletados da tecnologia.Devido a essa expansão nas origens de provas digitais, o armazenamento não é
suﬁciente para acompanhar ﬁlmagens, fotos, gravações de áudio e outros dados armazenados em servidores e sistemas
da agência. Para garantir que as provas sejam adequadamente gerenciadas, armazenadas e acessíveis aos principais
interessados de maneira oportuna e segura, é importante que as provas digitais de uma agência sejam armazenadas
sob o mesmo teto. Os sistemas de gerenciamento de provas digitais, como o Axon Evidence, fornecem às agências essa
solução, permitindo que as autoridades policiais carreguem e armazenem dados, gerenciem-nas simplesmente com
recursos de pesquisa e recuperação, colaborem e compartilhem sem esforço com os promotores públicos, usando
recursos poderosos e seguros de compartilhamento. Os benefícios de compartilhar dados de câmeras corporais com
promotores têm sido claros. Por exemplo, em 70% dos casos de direção sob o efeito do álcool com vídeo, os
advogados identiﬁcaram a gravação como um fator importante na resolução do caso. Além disso, o departamento de
polícia de Fort Collins relatou uma redução de 24% em processos judiciais no primeiro ano de adoção de câmeras
corporais. Embora a revolução das provas digitais esteja tendo um impacto profundo nas comunidades e agências
aﬁns, a tecnologia em nuvem continuará avançando, por isso é fundamental que as agências aproveitem os sistemas
de gerenciamento simples, completos e seguros, como o Axon Evidence. Ao incorporar ferramentas de IA e
aprendizado de máquina em nossos produtos, a Axon está trabalhando para automatizar tarefas de coleta de dados
cansativas e demoradas, liberando-as para focar sua atenção total nas interações humanas com a comunidade.
De que forma a Axon está fazendo a diferença
A Axon dedica-se a fazer a diferença através de seus dispositivos avançados e sistema de gerenciamento de evidências
digitais. A seguir, você encontrará informações sobre o uso, benefícios e características dos produtos da tecnologia da
Axon.

Uso da rede AxonA rede Axon inclui mais de 325.200 usuários licenciados internamente, além de outros milhares no
mundo todo, e está mudando o futuro da segurança pública.As agências policiais que usam o Axon Evidence
carregaram coletivamente mais de 35 petabytes de dados com mais de 24 petabytes atualmente ativos.Quarenta e
sete membros da Major City Chiefs Association, que representam as maiores cidades dos EUA e Canadá, instalaram as
câmeras Axon e soluções de gerenciamento de provas. A maior aquisição de câmeras corporais do mundo é de 22.000
câmeras Axon Body 2 por parte do London Metropolitan Police Service em Londres, Reino Unido e a maior aquisição
nos EUA é o Departamento de Polícia de Los Angeles com 7.545 câmeras Axon.
Benefícios
A crescente plataforma da Axon conecta tecnologias em nuvem, móveis e vestíveis para dar às agências policiais uma
verdadeira solução de ponta a ponta integral. Os produtos da plataforma incluem tecnologias de câmeras portáteis e
em veículos, armas de eletrochoque (CEWs) da TASER, tecnologia de sinalização, sistemas de gerenciamento de
registros, recursos de inteligência artiﬁcial e o sistema de gerenciamento de evidências digitais Axon Evidence. Alguns
benefícios de estar conectado à rede Axon incluem:
● Uma redução no número de falsas queixas
● Diminuição do uso de força
● Melhor comportamento dos suspeitos e da qualidade das provas coletadas
● Aumenta a conﬁança pública e cria comunidades mais seguras a um custo menor
● Diminuição de litígios e aumento de custos para cada agência
● Número de solicitações rápidas e economias de custos correspondentes como resultado do uso da câmera Axon
● Economias em infraestrutura de tecnologia como resultado da Axon Evidence
● Permite que as agências armazenem e rastreiem com segurança qualquer tipo de prova digital, incluindo vídeos,
fotos, relatórios e registros de download dos dispositivos TASER Smart Weapon
● Coverte provas geoespaciais de multimídia, como vídeo marcado com GPS, em painéis visuais
● Inclui mapas táticos com acesso completo para dados de vídeo subjacentes

Características do produto
Axon Body 3
● Armazenamento em buﬀer pré-evento de até dois minutos
● Melhor qualidade de vídeo com desfoque reduzido e melhor desempenho com pouca luz
● Quatro microfones integrados
● Pré-visualizar vídeo por LTE e fazer o upload sem ﬁo sem esperar pelo documento
● A transmissão ao vivo de volta à agência para que a equipe de comando possa responder à inteligência ativa em
tempo real
● 64 GB de armazenamento
● Capacidade Wi-Fi
● Vida útil da bateria de 12 horas com capacidade de recarregar enquanto a câmera estiver ligada

Axon Body 2
● Armazenamento em buﬀer pré-evento de até dois minutos
● Vídeo em HD
● 64 GB de armazenamento
● Capacidade Wi-Fi
● Vida útil da bateria de 12 horas
● Tempo de gravação de até 70 horas
● Capacidade de baixa luminosidade

Axon Flex 2
● Maior campo de visão

● Montagens melhoradas
● Armazenamento em buﬀer pré-evento de até dois minutos
● Vídeo em HD
● 64 GB de armazenamento
● Capacidade Wi-Fi
● Vida útil da bateria de 12 horas
● Tempo de gravação de até 70 horas
● Capacidade de baixa luminosidade

Sistema de vídeo para veículos Axon Fleet 2
● Conexão de veículo para nuvem
● Câmera posterior e dianteira
● Descarregamento sem ﬁo de vídeo usando LTE ou Wi-Fi
● Reprodução multicâmera líder do setor para que vários usuários possam assistir a até quatro vídeos por meio do
Axon Evidence
● Integração com tecnologia Axon Signal
● Tempo de gravação de até 70 horas
● Microfone sem ﬁo com raio de 305 m do veículo e mais de 12 horas de conversação contínua

Axon Interview
● Armazenamento redundante
● Opção de armazenamento em buﬀer 24/7
● Gravação pré e pós-evento
● Gatilho baseado em movimento
● Tecnologia à prova de falsiﬁcação com relatório sobre a cadeia de custódia

Axon Citizen
● Convites individuais
● Portais comunitários

● Trilhas de auditoria seguras
● Ferramentas de triagem
● Integrado com Axon Citizen

Axon Signal Sidearm
● Alertas nas proximidades de câmeras Axon para começar a gravar quando a arma de fogo tiver sido retirada
● Sensor facilmente adicionado à maioria dos coldres existentes
● O sistema alerta as câmeras Axon em um raio de 9 m para que comessem a gravar
● As trilhas de auditoria são exibidas toda vez que o sensor aciona uma gravação
● A bateria substituível dura um ano e alerta o usuário via Axon Evidence quando está com pouca carga

Axon Evidence
● Cadeia segura de custódia para upload, armazenamento e transferência de todas as provas digitais
● Visibilidade imediata de evidências digitais de incidentes críticos no campo
● Integração perfeita com os dispositivos e sistemas de dados existentes de uma agência
● ROI de custo garantido que reduz os custos de manutenção e os riscos de execução
● Fortalecimento da conﬁança entre a agência e a comunidade

Axon Commander
● Sistema de gerenciamento de provas digitais no local
● Permite que as agências transﬁram e armazenem provas localmente
● Marcar arquivos conforme necessário
● Redação de ﬁlmagens
● Compartilhar casos com os interessadas na segurança pública

Axon Capture
● Permite que os oﬁciais coletem provas digitais diretamente do campo

● Elimina a necessidade de transportar vários dispositivos para gravação de fotos, vídeos e áudio
● Adicione tags, títulos ou coordenadas de GPS a qualquer gravação antes de enviar para a Axon Evidence

TASER 7
● Totalmente integrado com a rede Axon com gráﬁcos de pulso reprojetados e registros dos disparos
● Uma bateria recarregável para vida útil completa da arma
● 93% de aumento na propagação de sondagem a curta distância, onde ocorrem 85% das implantações
● Os dardos da TASER 7 são arremessados de forma mais rápida e certeira com quase o dobro da energia cinética
para uma melhor ligação com o alvo
● A conexão cruzada ajustável ajuda a compensar a extensão de sondas estreitas ou a sua remoção da roupa
● Funcionalidade para encaixe e caminhada
● A tecnologia Rapidarc fornece carga elétrica a uma taxa mais rápida, permitindo rápida incapacitação

TASER X2
● Disparo nas costas
● Conexão cruzada
● Resistência às intempéries
● Arco de aviso

TASER X26P
● Tamanho compacto
● Medição de carga
● Resistência às intempéries
● Autodiagnóstico

ESTUDOS DE CASO
Serviço policial de Queensland: Combate à violência doméstica com câmeras corporais
Este estudo analisou os efeitos das câmeras corporais utilizadas por policiais que responderam ao cenário de
incidentes de violência doméstica e familiar. O estudo concluiu:
● Um incremento de 22% nos resultados reportados
● Uma redução de 60% a 70% nas audiências sumárias da polícia

● Mais de 21.000 arquivos de provas relacionados ao DVF foram enviados para o Axon Evidence
Os benefícios das câmeras corporais: Novas descobertas de um ensaio clínico randomizado e controlado no
Departamento da Polícia Metropolitana de Las Vegas
O estudo, que durou um ano, analisou 416 policiais, 218 dos quais usaram câmeras corporais da Axon, para ver os
efeitos sobre as queixas por uso da força contra policiais. O estudo concluiu:
● Uma redução de 37% nas queixas por uso da força contra policiais que usam câmeras corporais
● Um aumento de 8% nas intimações emitidas por policiais usando câmeras corporais
● Um aumento de 6% nas detenções feitas por policiais que usam câmeras corporais
Estudo de Caso Axon Flex Departamento de Polícia de Rialto/Universidade de Cambridge
A Universidade de Cambridge realizou um estudo sobre o Departamento de Polícia de Rialto para ver os efeitos sobre o
uso por força quando os policiais usavam câmeras Axon Flex. O estudo concluiu:
● Uma redução de 59% nos incidentes por uso da força
● Uma redução de 87,5% nas queixas

LIDERANÇA AXON
Equipe de liderança
Nossa equipe é formada por líderes com ampla experiência em negócios e tecnologia. Você os encontrará trabalhando
nos mesmos espaços de trabalho abertos como todas as outras pessoas, sempre preparados para novas ideias.
Rick Smith, fundador e CEO
Luke Larson, presidente
Jawad Ahsan, diretor ﬁnanceiro
Isaiah Fields, VPS do conselho geral
Joshua Isner, diretor de receita
Darren Steele, VPS de marketing
Gretchen Mastellon, VPS de atenção ao usuário
Josh Goldman, VPS de operações globais
Jenner Holden, diretor de segurança das informações
Jay Reitz, VPS de engenharia de software
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