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.
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