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Oncam Grandeye
Rozwiązania dla edukacji



Oncam Grandeye projektuje, opracowuje 
i instaluje rozwiązania z zakresu kompleksowej 
ochrony, które zapewniają najwyższą gotowość 
operacyjną maksymalizując skuteczność 
prewencji i reagowania.

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.

Sektor Edukacji

Według danych Amerykańskiego Instytutu Pedagogiki, 
w Stanach Zjednoczonych jest ponad 100 000 szkół 
publicznych, 33 000 szkół prywatnych oraz około 6 700 
uczelni wyższych. Te dane statystyczne odzwierciedlają 
ogromną inwestycję w kształcenie dzieci oraz tworzenie 
szans rozwoju zawodowego dla nauczycieli na każdym 
szczeblu kształcenia. 
Taka sama tendencja obserwowana jest również w innych 
krajach, gdzie inwestuje się ogromne sumy pieniędzy 
w budynki i wyposażenie, po to by zapewnić obecnym 
i przyszłym pokoleniom szanse pełnego rozwoju swojego 
potencjału, poprzez kształcenie na możliwie najwyższym 
poziomie. Liczba szkół, uczelni wyższych może być 
w innych krajach niższa niż w Stanach Zjednoczonych, 
ale wszędzie obecna jest niekwestionowana wiara, 
że w obliczu wymagającej i bardzo konkurencyjnej 
rzeczywistości, inwestycja w edukację powinna stanowić 
jeden z najwyższych priorytetów, po to żeby zapewnić 
przyszły dobrobyt kraju.

Instytucje kształcenia takie jak szkoły, uczelnie wyższe, 
które z założenia mają być otwarte i przyjazne, 
stanowią idealny cel dla wykorzystujących okazję 
złodziei i wandali. Nieproszeni goście, bądź niestety 
studenci lub personel, mogą łatwo ukraść komputery 
osobiste, sprzęt audio-wizualny, wyposażenie sportowe 
oraz naukowe. Firma Oncam Grandeye zdaje sobie 
sprawę z tego, że główny problem stanowią wówczas 
konsekwencje takich działań przestępczych, aniżeli sam 
koszt finansowy związany ze stratą, gdyż zastąpienie 
ukradzionych przedmiotów nowymi, może zająć wiele 
tygodni, w trakcie których nauczanie będzie utrudnione.

Ważne znaczenie ma również możliwość wykrywania 
antyspołecznych zachowań, włamań, naruszania 
czyjejś własności, absencji, tyranizowania, alkoholizmu, 
narkomanii oraz niszczenia budynków i pojazdów. 
Ogromne zagrożenie stanowią podpalenia oraz 
nasilająca się przemoc, która wywiera traumatyczny 
wpływ na uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Obecnie 
często dochodzi do aktów przemocy z użyciem noży 
i broni palnej. 

Edukacja pod video monitoringiem

Firma Oncam Grandeye rozumie, że wyzwaniem 
dla pracowników ochrony i osób zarządzających 
szkolnictwem jest skuteczne radzenie sobie z tymi 
problemami każdego dnia, przy jednoczesnym 
podejmowaniu wysiłku, aby stworzyć bezpieczne 
i pozbawione jakichkolwiek zagrożeń środowisko 
kształcenia, bez wzbudzania uczucia zagrożenia.

System CCTV już wiele lat temu został uznany 
za skuteczne narzędzie do zwalczania wszystkich 
form działalności przestępczej oraz antyspołecznych 
zachowań w szkołach i na uczelniach wyższych. 
Teraz, Oncam Grandeye, dzięki swojej innowacyjnej 
technologii wykorzystanej w kamerze z 360 stopniowym 
obrazowaniem przenosi video monitoring na kompletnie 
nowy poziom.

Rozwiązanie w zakresie video 
nadzoru oferowane przez 
Oncam Grandeye oferuje 
całkowitą świadomość sytua-
cyjną, która zapewnia znacznie 
więcej korzyści niż zastosowanie 
tradycyjnych kamer. Wzbo-
gaca ono 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.

Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu z zakresu ochrony, 
które łączy technologię 360 stopniowego obrazowania 
z zaawansowaną analityką, Oncam Grandeye może 
zaoferować instytucjom szkolnictwa możliwość 
monitorowania i kontroli dostępu do wszystkich 
obszarów, a także obserwacji absolutnie każdej sytuacji, 
która wydarzyła się lub ma miejsce w danej chwili na ich 
terenie. Umożliwia to pracownikom ochrony, kierowni-
kom instytucji, dyrektorom oraz administratorom szkół, 
uczelni wyższych podjęcie szybkiej, ale przemyślanej 
decyzji dotyczącej skutecznej reakcji na zdarzenie, 
wraz z wezwaniem policji lub innych służb porządkowych.

Znacząca różnica

Oncam Grandeye oferuje skuteczną, niezawodną 
i ekonomiczną metodę monitoringu we wszystkich 
obszarach kampusu, łącznie z salami, korytarzami, 
boiskami, parkingami, stołówkami, szatniami, pokojami 
nauczycielskimi i najbliższym otoczeniem szkoły. 

Rozwiązanie oferowane 
przez Oncam Grandeye 

jest zaprojektowane 
w taki sposób, żeby pomóc 

instytucjom kształcenia 
w zapobieganiu 

i wykrywaniu przestępstw 
oraz zachowań 

antyspołecznych.
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Często jedna kamera Oncam Grandeye z 360 
stopniowym obrazowaniem stanowi całe wyposażenie, 
jakie jest niezbędne do monitorowania obszarów 
w gimnazjum, gdzie normalnie trzeba by zamontować 
dużą liczbę standardowych kamer, żeby wyeliminować 
martwe punkty nie objęte nadzorem kamer.

Filozofię całkowitej świadomości sytuacyjnej firmy 
Oncam Grandeye odzwierciedlają właściwości 
rozwiązań z zakresu video monitoringu. Podstawową 
cechą kamery Oncam Grandeye z 360 stopniowym 
obrazowaniem jest, chroniona przez 35 patentów, 
możliwość jednoczesnego uzyskania obrazu 
ze wszystkich kierunków. Dzięki temu użytkownicy 
mogą wykorzystać „wirtualną” funkcję PTZ 
do retrospektywnego przeglądania nagranych 
obrazów. Można prześledzić tor poruszania się 
poszczególnych studentów, rodziców, dostawców 
i innych osób odwiedzających szkołę, a gdy istnieje 
taka konieczność przybliżyć obraz i szczegółowo 

przyjrzeć się danemu 
zdarzeniu. W kamerach 
Oncam Grandeye z 360 
stopniowym obrazowaniem 
wykorzystana jest technologia 
korekcji 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 poza 
godzinami pracy, a nawet w trakcie wakacji, z każdego 
miejsca na świecie, w którym istnieje połączenie 
z Internetem.

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 zdarzenia.

“Rozwiązanie oferowane przez Oncam daje nam możliwość 
sprawdzenia czy istnieje prawdziwe zagrożenie dla 
rodziców i dzieci przebywających na terenie parków 
oraz podjęcie przemyślanej reakcji w odpowiedzi 
na potencjalne przestępstwo lub incydent. Jesteśmy 
również w stanie prześledzić zdarzenie wstecz 
i wykorzystać uzyskane informacje w rozpoczętym 
dochodzeniu.”  Gmina Kagithane, Turcja

Powstrzymuj i wykrywaj

Dzięki możliwości jednoczesnego śledzenia na żywo 
lub po nagraniu obrazów z kamery o 360 stopniowym 
obrazowaniu przez wielu użytkowników jednocześnie, 
administratorzy, kierownicy instytucji, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele oraz inni upoważnieni pracownicy 
mogą skorzystać z rozwiązania Oncam Grandeye 
zapewniającego całkowitą świadomość sytuacyjną. 
Siedząc wygodnie przy swoim komputerze, można 
bez wysiłku, zidentyfikować osoby lub grupy osób 
odpowiedzialne za każdego rodzaju działalność 
przestępczą, a także na przykład, szybko poradzić 
sobie z problematyczną sytuacją, która może zaistnieć 
na skutek oskarżenia dziecka o tyranizowanie 
drugiego ucznia, a także naocznie zweryfikować 
zasadność oskarżenia o niewłaściwe zachowanie 
przez pracownika instytucji.

W przypadku, w którym bezpieczeństwo dzieci i kadry 
pedagogicznej jest narażone na ryzyko, 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 konku-
rencyjnych technologii wynoszącym od 4,8% 
do 6,5%. Oncam Grandeye jest firmą oferującą 

rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa oraz 
technologii posiadającą reputację jednej 

z najbardziej innowacyjnych firm 
na rynku. Jako pionier w zakresie 

360 stopniowej technologii, 
firma z ponad 10-letnim 
doświadczeniem rozumie potrze-
bę inteligentnego zintegro-
wania całego procesu 
i zaoferowania nowoczesnego, 
skalowalnego rozwiązania. 

A to stanowi nową jakość!

Rozumiemy, 
że w środowisku 

edukacyjnym 
nie ma miejsca 
na kompromis.
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Jeden Zespół

Europa Europa (CEE)

Bliski Wschód

Oncam Grandeye
115 Hammersmith Road, 
London W14 0QH, UK.
T:  +44 207 371 6640
E:  info@oncamgrandeye.com

Oncam Grandeye
Office 201, Al Khaily Family Building
Salem Street, Abu Dhabi UAE.
T:  +971 2671 4884
E:  info@oncamgrandeye.com

Turcja

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

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

Ameryka

Oncam Grandeye
175 Cabot Street, Suite 400,  
Lowell, MA 01854, USA.
T:  +1 978 735 4860 ext 100
E:  info@oncamgrandeye.com

OG Poland Sp. z o.o.
Siedziba: Aleje Ujazdowskie 24 lok. 37 
00-478 Warszawa
T:  +48 795 516 484
E:  info@oncamgrandeye.pl


