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Nadzór mobilny

Firma Oncam Grandeye powstała w 2007 roku.
Jej centrala znajduje się w Szwajcarii.
Dodatkowo firma ma biura regionalne
w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych,
Turcji, na Bliskim Wschodzie i w Polsce.
Oncam Grandeye projektuje, opracowuje
i instaluje rozwiązania z zakresu kompleksowej
ochrony, które zapewniają najwyższą gotowość
operacyjną maksymalizując skuteczność
prewencji i reagowania.

Rozwiązanie dla branży rozrywki i gier
losowych
W 2009 roku dochód brutto branży gier losowych
w
Stanach
Zjednoczonych
wyniósł
blisko
100 miliardów dolarów. Las Vegas Strip zarobiło
5,5 miliarda dolarów, a Atlantic City prawie 4 miliardy
dolarów. Każdego roku Las Vegas odwiedza prawie
40 milionów osób. Właściciele kasyn, aby być zawsze
o krok przed szulerami i oszustwami oraz chronić
swoją własność, wydali miliony dolarów na sprzęt
do monitoringu. Centrum monitoringu w hotelu
i kasynie Aria, zajmuje około 1500 metrów
kwadratowych i jest wyposażone w 64 monitory oraz
7 indywidualnych stacji roboczych.
Kamery Oncam z 360 stopniowym obrazowaniem
zapewniają monitoring 100% powierzchni kasyna
przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
W firmie Oncam Grandeye rozumiemy, że dobrze
wyszkolony zespół pracowników ochrony stanowi
pierwszą linię obrony, a wyłapanie złodzieja w tłumie
tysiąca graczy w zatłoczonej sali gier w nocy wymaga
wyszkolonego oka.
Technologia monitoringu z 360 stopniowym
obrazowaniem, którą oferuje Oncam Grandeye
może znacznie zwiększyć skuteczność nadzoru
zapewniając pełne pole widzenia w dogodnym
punkcie obserwacji.

Każdy stół
w sali do gier jest
monitorowany
przez wiele,
od czterech
do dziesięciu
kamer.

W przypadku podejrzenia
zagrożenia i weryfikacji
zdarzenia oraz przyłapania
podejrzanej osoby w trakcie
popełniania
oszustwa,
za pomocą kamery z 360
stopniowym obrazowaniem
można prześledzić tor jej
poruszania, tak długo jak
pozostaje ona na terenie
kasyna, w każdym jego
pomieszczeniu. W końcu
znajdzie się w wąskim przejściu lub korytarzu, gdzie
będzie można ją zatrzymać.
Dlatego też zasadnicze znaczenie ma to, żeby sprzęt
do monitoringu był nieustająco włączony przez
24 godziny w ciągu dnia – awaria tylko jednej kamery
może doprowadzić do przeoczenia nawet sześciu
oszustw opartych na liczeniu kart.

Oncam Grandeye – droga, która wiedzie
do technicznej precyzji, doskonałości
przetwarzania informacji, technologii
o udowodnionej skuteczności oraz osób,
które doskonale znają się na powierzonych
im zadaniach.

Ostatni globalny raport na temat korzystania
z wielu kamer przez klientów pokazuje,
że kamera Oncam Grandeye oparta
na technologii 360 stopniowego obrazowania jest wysoce niezawodna, a jej
wskaźnik awaryjności wynosi 0,25%,
co jest bardzo korzystnym wynikiem
w porównaniu do wskaźnika awaryjności
konkurencyjnych technologii wynoszącym
od 4,8% do 6,5%.

Nowa jakośc Oncam Grandeye

Nadzór
z powietrza
Znaki informacyjne

Automatyczne
rozpoznawanie
tablic
rejestracyjnych

Automatyczna
lokalizacja pojazdu

Powodzenie Oncam Grandeye będzie zależało
od
profesjonalnego
wdrożenia
oferowanego
rozwiązania w zakresie ochrony, które opiera się
na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie kontroli
i monitoringu, zapewniając ochronę krytycznych
punktów kasyna.

na skutek fałszywych alarmów oraz zapewnia
integralność funkcjonowania kasyna.
Radar do kontroli
prędkości pojazdu

Nie są to tylko puste słowa.
O skuteczności naszych rozwiązań świadczą wykonane przez nas projekty na całym świecie. Nasi
klienci są dla nas ważni, a z wieloma właścicielami
kasyn łączy nas wieloletnia relacja biznesowa.

Rozumiemy, że ochrona kasyna stanowi wyjątkowe
wyzwanie i musi być zgodna z rygorystycznymi
zasadami, których celem jest zachowanie
integralności funkcjonowania kasyna.

System zarządzania
ruchem

Rozwiązanie oparte na 360 stopniowym obrazowaniu
zapewnia całkowitą świadomość sytuacyjną – wiedzę
na temat wszystkiego co dzieje się bez konieczności
instalowania setek kamer.
Coraz większy nacisk
kładzie się na tak
zwaną „całkowitą świadomość sytuacyjną”.
Oncam
Grandeye
szczyci się tym, że jest
w stanie zaoferować
takie rozwiązanie swoim
klientom z branży rozrywki i gier losowych.

Kontrola
dostępu

Ochrona kasyna stanowi wyjątkowe wyzwanie
i musi być zgodna z rygorystycznymi
zasadami, których celem jest zachowanie
integralności funkcjonowania kasyna.
Skanowanie

360 stopniowe obrazowanie tworzy namacalną
różnicę w zakresie ochrony kasyna umożliwiając
retrospektywne prześledzenie zaistniałego zdarzenia. Dzięki oferowanym kamerom i technologii
możliwe jest spostrzeżenie i śledzenie podejrzanych
zachowań oraz zdarzeń.
To narzędzie zapewnia zrozumienie sytuacji niezbędne do podjęcia przemyślanej reakcji w odpowiedzi
na dowolne zdarzenie lub potencjalne zagrożenie.
Uzyskanie prawdziwie nowoczesnego,
skutecznego i zrównoważonego narzędzia
wymaga znacznie więcej niż tylko
zapewnienia kamery – technologia 360
stopniowego obrazowania umożliwia
zintegrowanie całego procesu i zapewnia
skalowalne rozwiązanie. A to stanowi
zupełnie nową jakość!
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i Kierowanie

Telewizja
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Wykorzystanie zintegrowanych i odpowiednich dla klienta technologii Oncam
Grandeye powoduje redukcję kosztów
związanych z ochroną, minimalizuje liczbę
przypadków przerywania pracy kasyna
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