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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 i 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 statków rejsowych
Rejsy wycieczkowe zyskują coraz większą popularność
w miarę odkrywania ich korzyści, wygody i elastyczności
przez turystów.
Możliwość odwiedzenia wielu miejsc, w trakcie jednego
urlopu, przyczyniła się do znacznego wzrostu popytu na rejsy
wycieczkowe. W 2011 roku ten biznes przyniósł ponad
15 miliardów dolarów
Rodzice wiedzą również,
dochodu, a w 2012 roku
że bezpieczeństwo
odnotowano wzrost zysków
o 5,6% w porównaniu
dla właścicieli i operatorów
z rokiem ubiegłym. Wraz
statków jest najważniejsze.
z takim rozkwitem rynku,
linie Carnival Cruise i Royal Caribbean, będące dwoma
największymi operatorami, zrewolucjonizowały tę branżę
w ciągu ostatnich kilku dekad. Operatorzy zaoferowali
większe statki, które znacznie bardziej zaczęły przypominać
kurorty, aniżeli statki pasażerskie, dzięki czemu główną
grupę klientów stanowią obecnie (w USA – kraju o największym tego rodzaju rynku) osoby pomiędzy 30 a 40
rokiem życia. Są to klienci, którzy przeważnie mają dzieci
i decydują się na wykupienie rejsu, gdyż wiedzą, że jego
organizatorzy zapewnią wiele różnych atrakcji i rozrywek,
a wszystko to w ramach oferty all-inclusive. Opiekunowie
dzieci wiedzą również, że bezpieczeństwo dla właścicieli
i operatorów statków jest najważniejsze. Media zwracają
uwagę przede wszystkim na działania chroniące przed
terroryzmem, jednak w rzeczywistości stanowią one
tylko jeden z wielu elementów systemu zapewnienia
bezpieczeństwa na pokładzie statku. Równie ważna jest
ochrona przed kradzieżami,
zapobieganie zaginięciu
Rozwiązanie Oncem Grandeye
pasażerów oraz niedociązostało przygotowane w taki
gnięciom w procedurach
sposób, aby pomóc operatorom
bezpieczeństwa
obowiąstatków nie tylko sprostać,
zujących w nagłych wypaale wręcz przewyższyć
dkach. Zapewnienie całkowitego
bezpieczeństwa
amerykańskie wymogi
na
pokładzie
statku
bezpieczeństwa dla statków
wymaga więc znacznie
pasażerskich oraz spełnić
więcej
niż
działań
kryteria nadzoru narzucone
chroniących przed terroprzez Ustawę o zapewnieniu
ryzmem oraz kontroli
pasażerów – konieczne
bezpieczeństwa.
jest
zagwarantowanie
całkowitej świadomości
sytuacyjnej.

Nowa jakość Oncam Grandeye
Firma Oncam Grandeye rozumie wyzwania jakie wiążą
się z zapewnieniem bezpieczeństwa w branży rejsów

wycieczkowych i jest w stanie zademonstrować
w jaki sposób przetwarzanie informacji dotyczące
zagrożenia, nadzór, analiza oraz weryfikacja
umożliwiają właściwą ocenę potencjalnego
zagrożenia dla właściciela statku lub władz
portu. Jedynie w przypadku zaoferowania
zintegrowanego rozwiązania kamery pozwalają
na podjęcie skutecznej i przemyślanej odpowiedzi na zagrożenie bezpieczeństwa dla pasażerów oraz załogi.

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.

Znaki informacyjne

Automatyczne
rozpoznawanie tablic
rejestracyjnych

Na pokładzie statku Oasis of the Seas

Oncam Grandeye skutecznie wykorzystuje możliwości nadzoru oferowane przez kamery, poprzez
wykorzystanie własnej, nagradzanej technologii 360
stopniowego obrazowania. Skutecznie wdraża swoją
technologę w różnych obiektach, łącznie z kasynami
w Las Vegas, licznymi międzynarodowymi portami, statkami
pasażerskimi oraz w najważniejszych projektach związanych
z bezpieczeństwem w mieście. Tą unikalną ofertę chroni
ponad 35 patentów obejmujących również oprogramowanie
zapewniające „całkowitą świadomość sytuacyjną”, które
pozwala wykryć zagrożenie bezpieczeństwa, a następnie
inteligentnie i automatycznie przesiewa dane, dzięki czemu
zarejestrowane zdarzenia
są składane w logiczną
Zapewnienie całkowitego
całość umożliwiającą odpobezpieczeństwa na pokładzie
wiednią i przemyślaną
statku, wymaga, więc znacznie
reakcję. Ta oferta pozwala
więcej niż działań chroniących
również na łatwą identyprzed terroryzmem oraz kontroli
fikację kosztownych, fałszywych alarmów, które w przepasażerów – konieczne jest
szłości
doprowadzały
zagwarantowanie całkowitej
do zamykania zakładów,
świadomości sytuacyjnej.
budynków oraz portów
i powodowały ogromne utrudnienia dla klientów
i załogi oraz wywoływały szkody dla wizerunku marki
i doprowadzały do znacznych strat finansowych.
Całkowita świadomość sytuacyjna nie opiera się
tylko na odpowiednim wyposażeniu i monitoringu.
Podstawę stanowi zrozumienie łańcucha zdarzeń
w czasie, w którym mają one miejsce. Znajomość całego
procesu, który doprowadził do wystąpienia incydentu
ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu nagłym
wypadkom oraz działaniom przestępczym.
Rozwiązanie Oncam Grandeye oparte na 360 stopniowym
obrazowaniu jest przystosowane do funkcjonowania
w ogólnodostępnych miejscach na statku. Operator
mając możliwość przeglądania nagrania w czasie
rzeczywistym, jest w stanie wykryć nietypową sytuację
w momencie jej wystąpienia oraz dokonać trafnej oceny
bezpośrednio przed zakończeniem zdarzenia oraz
po jego wystąpieniu. Ilustracją takiej sytuacji może
być przypadek zaginięcia dziecka na statku, gdy
było ono po raz ostatni widziane przez rodziców
na przykład w głównym holu. Dzięki temu,
że statek jest wyposażony w system Oncam
Grandeye, pracownik ochrony jest w stanie
natychmiast zlokalizować odpowiednie nagranie,
określić szybko, kiedy i gdzie dziecko oddzieliło
się od rodziców i prześledzić dalsze ruchy
dziecka. Dzięki całkowitej widoczności osi czasu
w 360 stopniowej płaszczyźnie, pracownik
ochrony może szybko i skutecznie zlokalizować
zagubione dziecko, zapobiegając potencjalnej
tragedii.

Nadzór
z powietrza

Automatyczna
lokalizacja pojazdu

Operator Royal Caribbean wykorzystał rozwiązanie Oncam
Grandeye na 40 statkach swojej floty pływającej po całym
świecie.
Rozwiązania te pozwalają na podjęcie przemyślanej
odpowiedzi, a także stanowi źródło materiału dowodowego,
który może być wykorzystany w późniejszym dochodzeniu,
co wielokrotnie już miało miejsce.
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w jeszcze większym zakresie”. Gary Bald, Senior Vice President,
Royal Caribbean Cruises Ltd.

Rozwiązanie Oncam Grandeye zostało przygotowane w taki
sposób, aby pomóc operatorom statków nie tylko sprostać,
ale wręcz przewyższyć amerykańskie
wymogi bezpieczeństwa dla statków
pasażerskich oraz spełnić kryteria
nadzoru narzucone przez Ustawę
o zapewnieniu bezpieczeństwa.
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