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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.

Usługi bankowe pod video nadzorem
Grandeye
Mimo wolnego wzrostu gospodarczego oraz wywierania
nacisków na marże, bankowość odbiła się od kryzysu
finansowego z 2008 roku. Szacuje się, że wartość aktywów
tysiąca największych banków na świecie przekracza
100 trylionów dolarów, w samych Stanach Zjednoczonych.
W pierwszym kwartale 2013 roku, banki zarobiły 40,3 miliarda
dolarów – czyli najwyższą sumę, jaką dotąd odnotowano
w ciągu jednego kwartału.
Chociaż korzystających z usług bankowych on-line ciągle
przybywa, nadal na całym świecie istnieje szeroka sieć
filii banków. Wiodącą pozycję zajmują Stany Zjednoczone
z 82 000 filii banków, a następnie Chiny z ponad 67 000,
Japonia – 12 000, Wielka Brytania – 15 000 oraz Niemcy,
Francja i Włochy z 30 000, w każdym z tych
trzech państw.
Częsty temat serwisów
informacyjnych stanowią
defraudacje
i cyberprzestępczość,
jednak Oncam Grandeye
rozumie, że zapewnienie
klientom i personelowi
bezpiecznego środowiska
pozostaje jednym
z najważniejszych priorytetów
dla wszystkich banków.
Według danych FBI, w 2011 roku
popełniono ponad 5 000 przestępstw
bankowych i ukradziono 38 milionów dolarów.
W 70 przypadkach doszło do aktów przemocy, zabito
13 osób, a 30 zatrzymano, jako zakładników.

bankowych. Obecnie tempo życia jest bardzo szybkie,
a główny powód frustracji stanowi konieczność długiego
oczekiwania na swoją kolejność. Zrozumiałe jest więc,
że w bankach dąży się do natychmiastowego zdobywania
danych we wszystkich filiach oraz próby określenia ile
czasu zajmie klientowi czekanie w kolejce.

Nowa jakość
W branży usług bankowych, nigdy nie wahano się
zainwestować w najnowszą technologię, żeby zapewnić
operacyjną efektywność na najwyższym poziomie oraz
maksymalnie podnieść kwalifikacje wysoce wyszkolonego
personelu. Przy zerowej tolerancji wobec wszelkiej
działalności
przestępczej,
takiej jak włamania, akty
Celem oferowanego
wandalizmu, agresja wobec
przez Oncam Grandeye pracowników, skimming
rozwiązania jest bankomatów oraz kradzież
zapewnienie bankom z użyciem broni, pracownicy
na całym świecie,
pomocy w ochronie ochrony
od wielu lat wykorzystują
własności i ludzi. systemy nadzoru video
do wykrywania i rejestrowania dowodów działalności
przestępczej.
Dzięki
zastosowaniu
indywidulanie
dostosowanych
rozwiązań, Oncam Grandeye przenosi video monitoring
na nowy, wyższy poziom i pozwala sprostać wysokim
wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności
w przemyśle bankowym.
W ramach kompleksowego i zintegrowanego narzędzia
w zakresie bezpieczeństwa i biznesu, które łączy technologię 360 stopniowego obrazowania z oprogramowaniem
do odwracania krzywizn obrazu, video analityką pozwalającą na liczenie ludzi, pomiaru czasu pobytu oraz analizy
typu footfall – dynamicznego ruchu, Oncam Grandeye jest
w stanie, jako jedyna firma, zaoferować bankom całkowitą
świadomość sytuacyjną oraz możliwość kontroli dostępu
do ważnych obszarów, a także obserwacji absolutnie
wszystkiego co dzieje się lub wydarzyło w jednej z filii banku.
Rozwiązanie w zakresie video nadzoru oferowane przez
Oncam Grandeye zapewnia całkowitą świadomość
sytuacyjną, która przynosi znacznie więcej korzyści niż
samo zastosowanie kamer. Wzbogaca ona doświadczenie
użytkowników i umożliwia im przełożenie specjalistycznej
wiedzy na konkretne zyski, zapewniając nadzór video
i dane niezbędne do błyskawicznego zrozumienia w czasie
rzeczywistym kompletnego łańcucha zdarzeń w momencie
wystąpienia incydentu lub nagłej sytuacji.

W środowisku o wysokiej konkurencyjności potrzeba
maksymalnego zwiększenia satysfakcji klienta stanowi
wyzwanie, które jest dobrze znane w całej branży usług
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Dzięki temu pracownicy ochrony są w stanie podjąć
szybką, ale i przemyślaną decyzję o efektywnej reakcji
w odpowiedzi na zdarzenie, łącznie z wezwaniem policji lub
innych służb porządkowych.
Rozwiązanie Oncam Grandeye zapewnia wiarygodną,
wysoce niezawodną i opłacalną metodę monitoringu
działań przy bankomatach, w pomieszczeniach do liczenia
gotówki, publicznych obszarach filii banków oraz w recepcji
centrali, a także w obszarach o ograniczonym dostępie,
w których przechowywane są pieniądze lub informacje
poufne. Podstawową cechą kamery Oncam Grandeye
z 360 stopniowym obrazowaniem jest, chroniona przez ponad
35 patentów, możliwość jednoczesnego uzyskania obrazu
ze wszystkich kierunków. Dzięki temu użytkownicy mogą
wykorzystać „wirtualną” funkcję PTZ do retrospektywnego
przeglądania nagranych obrazów. W razie potrzeby, można
prześledzić tor poruszania
Rozumiemy, się poszczególnych osób,
że w branży natomiast
użytkownik
usług bankowych ma możliwość przybliżenia
niezawodność obrazu i szczegółowej
analizy każdego zdarzenia.
nie może być Często jedna kamera Oncam
przedmiotem Grandeye z 360 stopniowym
stanowi
kompromisu. obrazowaniem
całe wyposażenie, jakie
jest niezbędne do monitorowania dużego obszaru, gdzie
normalnie trzeba by zamontować dużą liczbę standardowych
kamer, żeby wyeliminować martwe punkty, nie objęte
nadzorem kamery. W kamerach Oncam Grandeye z 360
stopniowym obrazowaniem wykorzystana jest technologia
odwracania krzywizn obrazu 3D, dzięki czemu kamera jest
zawsze zwrócona we właściwym kierunku.
Z kolei niskie pasma oraz wymagania dotyczące pamięci
pozwalają na kontrolę nagranego zapisu video z każdego
odległego miejsca, w którym jest połączenie z Internetem
lub poprzez OnVu 360 – unikalną, pierwszą mobilną aplikację
na świecie, która zapewnia użytkownikowi dostęp
do nadzoru najwyższej jakości, a dzięki opatentowanej
właściwości korygowania krzywizn obrazu za pomocą palców
użytkownika – dosłownie daje możliwość monitorowania
kamer Oncam Grandeye w czasie rzeczywistym i gwarantuje
dostęp do informacji przez całą dobę, siedem dni
w tygodniu, przez 365 dni w roku.

zdarzenia.
„Dzięki tej niezwykłej technologii Oncam 360 stopniowego
obrazowania, nie ma w tej chwili żadnych barier, każdy
specjalista w zakresie zbierania dowodów może dosłownie
wniknąć w obraz i znaleźć poszukiwaną osobę lub wykryć
zdarzenie, dlatego że ta kamera zapewnia sytuacyjną
świadomość 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni
w roku, a dzięki oprogramowaniu do korekcji krzywizn obrazu,
które przepuszcza obraz przez soczewkę fisheye, wyrównuje
obraz i przywraca mu czytelność”.
Leszek James, Dyrektor generalny, EZUniverse.

Wzrost wydajności
Dzięki możliwości jednoczesnego nagrywania i śledzenia
na żywo obrazów z kamery o 360 stopniowym
obrazowaniu, kierownicy instytucji oraz działu marketingu,
a także pracownicy ochrony, mogą wykorzystać całkowitą
świadomość sytuacyjną, którą oferuje zintegrowane
rozwiązanie Oncam Grandeye. Z możliwości łatwego,
ale dokładnego liczenia osób wchodzących do banku
lub weryfikacji czasu obsługi klientów, może skorzystać
na przykład kadra zarządzająca wyższego szczebla,
siedząc wygodnie przy swoich komputerach.
W instytucjach, w których wymagane jest najwyższe
bezpieczeństwo i wiarygodność, niezawodność musi
być gwarantowana. Ostatni globalny raport na temat
korzystania z wielu kamer przez klientów pokazuje,
że kamera Oncam Grandeye oparta na technologii 360
stopniowego obrazowania jest bardzo niezawodna,
a jej wskaźnik awaryjności wynosi 0,25%, co jest bardzo
korzystnym wynikiem w porównaniu ze wskaźnikiem
awaryjności konkurencyjnych technologii wynoszącym
od 4,8% do 6,5%.
Oncam Grandeye jest firmą oferującą rozwiązania
z zakresu bezpieczeństwa i technologii, posiadającą
reputację jednej z najbardziej innowacyjnych firm na rynku.
Jako pionier w zakresie 360 stopniowej technologii, firma
z ponad 10 letnim doświadczeniem, rozumie potrzebę
inteligentnego zintegrowania całego procesu i zaoferowania
nowoczesnego, skalowalnego rozwiązania. A to stanowi
nową jakość!

Potężne narzędzie o wartości
dowodowej
Dzięki technologii Oncam Grandeye, która ułatwia
wychwycenie i śledzenie „podejrzanego” zachowania,
a także analizę potencjalnego zagrożenia, użytkownik będzie
miał możliwość strumieniowania obrazu, retroaktywnego
przejrzenia go, a także przeprowadzenia dowodowej analizy
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Jeden Zespół

Europa

Europa (CEE)
OG Poland Sp. z o.o.

Oncam Grandeye

Siedziba: Aleje Ujazdowskie 24 lok. 37

London W14 0QH, UK.

Biuro: ul. Jesionowa 22 lok. 9.3

E: info@oncamgrandeye.com

T: +48 795 516 484

Bliski Wschód

Turcja

115 Hammersmith Road,

00-478 Warszawa

T: +44 207 371 6640

40-159 Katowice

Oncam Grandeye

Office 201, Al Khaily Family Building
Salem Street, Abu Dhabi UAE.
T: +971 2671 4884

E: info@oncamgrandeye.com

Afryka Południowa
E-Thele SQD Networks (PTY) Ltd

Lower Ground Floor East, Building 8,
Central Park, 13 Esdoring Street,

Highveld Techno Park, Centurion, SA
T: +27 12 665 3158

E: info@oncamgrandeye.com

www.oncamgrandeye.pl

E: info@oncamgrandeye.pl

Oncam Grandeye

Fulya Mahallesi, Akıncı Bayırı Sokak,
Şükür İş Merkezi No: 10 K: 4
Şişli, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 358 0826

E: info@oncamgrandeye.com

Ameryka

Oncam Grandeye

175 Cabot Street, Suite 400,
Lowell, MA 01854, USA.

T: +1 978 735 4860 ext 100

E: info@oncamgrandeye.com
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