


Rozwiązania dla handlu detalicznego.
Rozwiązania Oncam zostały zaprojektowane, 
aby spełniać wszystkie standardy bezpieczeństwa. 

Zastosowano najnowo-
cześniejsze rozwiązania 
na rynku: system komend, 
rozpoznawanie twarzy, 
biometrię, system kon-
troli dostępu oraz inne 
technologie, na czele 
z kamerą Grandeye 
360º.  Wszystko po to, 
aby dostarczyć naj-
bardziej wszechstronne 
rozwiązania i zapewnić 
maksymalny poziom 
bezpieczeństwa.

Oncam Global połączyło swoje siły z firmą ClickIt 
Inc., aby wspólnie wdrożyć 
Grandeye 360º do najle-
pszych na świecie 
rozwiązań dla handlu 
detalicznego. 
Ten innowacyjny 
system został 
już zainstalowany 
w ponad 2000 
sklepach na tere-
nie Stanów Zjedno-
czonych.

Połączenie znakomitej technologii kamery z widokiem 
360° oraz zautomatyzowanej analityki biznesowej 
sprawia, że jest to rozwiązanie idealne dla sklepów 
wielkopowierzchniowych.

Przewiduj zagrożenie. Weryfikuj szybciej.
Podstawą rozwiązań 
Oncam jest unikalny 
proces stałego nadzoru 
video umożliwiający 
śledzenie oraz jak 
najszybsze namierzenie 
podejrzanego zachowa-
nia.

ClickIt’s Smart Analytics 
sprawnie liczy ludzi, 
a nawet dokonuje analizy 

ich przemieszczania się, ostrzega, gdy wykryje 
zagrożenie. Potrafi także analizować  przekrój spo-

łeczny klientów, a także 
ich zachowania.

Partnerstwo z ClickIt 
to nie tylko wzrost 
bezpieczeństwa oraz 

spadek kosztów. Również dzięki tej technologii, 
na podstawie dostarczanych danych, można zwiększyć 
sprzedaż oraz zoptymalizować działania na rzecz 
jeszcze lepszych wyników.

W 2011 roku 
koszty kradzieży 

w handlu detalicznym, 
uwzględniając środki 

zapobiegawcze, 
sięgnęły 128 miliardów 

dolarów,co równa się 
około 200 dolarów 
na gospodarstwo 

domowe.

Po raz pierwszy 
od trzech lat 

wydatki 
sprzedawców 

na poprawę 
bezpieczeństwa 

wzrosły o 10% 
do 26.8 miliardów 

dolarów.
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Oncam Grandeye 
– łączy monitoring 
z inteligentnym 
zarządzaniem 
sprzedażą detaliczną.

 
 
 

 

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.


