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Rozwiązania dla handlu detalicznego



Rozwiązania dla handlu detalicznego.
Oferowane przez Oncam Grandeye rozwiązania 
dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów. 
Mają one na celu sprostanie współczesnym, wysokim 
wymaganiom z zakresu bezpieczeństwa. Na podstawie 
przeprowadzonego wywiadu z klientem, tworzymy skalo-
walne rozwiązania pozwalające na analizę danych w czasie 
rzeczywistym.

Produkty i rozwiązania systemowe Oncam Grandeye 
pozwalają na szybką integrację z bieżącą infrastrukturą 
klienta, co znacznie skraca czas realizacji projektu oraz 
zmniejsza jego koszt całkowity. W ten sposób powstaje 
najbardziej kompleksowe rozwiązanie, jakie obecnie 
dostępne jest na rynku detalicznym.
Według raportu Krajowej Federacji Sprzedawców 
Detalicznych z 2012 roku, 96% firm detalicznych jest 
świadkiem narastającej przestępczości w handlu. 

W samych Stanach Zjednoczonych przynosi ona straty 
rzędu 34 miliardów dolarów rocznie. Innowacyjne 
rozwiązania Oncam Grandeye, łączące technologię 360 
stopniowego obrazowania ze zintegrowanym systemem 
zarządzania i ochrony, zostały już zainstalowane w ponad 
2000 punktów sprzedaży detalicznej w całych Stanach 
Zjednoczonych. Klienci zauważają, że połączenie video 
monitoringu o 360 stopniowym obrazowaniu ze 
zautomatyzowaną analityką informacji 
biznesowych zapewnia świadomość 
sytuacyjną, która doskonale 
odpowiada potrzebom dużych sieci 
sprzedaży detalicznej.

Monitoruj dokładniej. 
Kontroluj szybciej. 
Osiągaj więcej, robiąc 
mniej.

Na rynku dostępna jest niezliczona liczba rozwiązań CCTV, 
ale Oncam Grandeye ze swoją cyfrową technologią IP 360 
stopniowego obrazowania podnosi poprzeczkę wyżej – 
zapewnia inteligentny monitoring sytuacji i jednocześnie 
pozwala odciążyć pracowników ochrony umożliwiając ich 
bardziej strategiczne wykorzystanie. To jest technologia 
przyszłości, która dostępna jest już dzisiaj. To rozwiązanie 
skutecznie ogranicza straty sklepu i poprawia jego wyniki 
finansowe, dzięki zbieraniu cennych informacji wewnętrznych 
o zachowaniu klienta w sklepie, na podstawie których 
można zoptymalizować sprzedaż oraz działania marke-
tingowe. Jest to inteligentne połączenie technologii 
identyfikującej rzeczywiste zagrożenia z kompleksową 
świadomością sytuacyjną, które zapewnia informacje 
o wszystkim, co dzieje się dookoła, bez konieczności 
instalowania setek kamer oraz eliminuje martwe punkty 

nieobjęte widokiem z ka-
mery. Często zdarza się, 
że sprzedawcy detaliczni 
nie są w stanie wychwy-
cić incydentu lub obraz 
nie jest wystarczająco 
czytelny. Technologia 
oferowana przez Oncam 
Grandeye w każdym 
przypadku umożliwia 
precyzyjną identyfikację 
podejrzanych działań 
o wartości dowodowej,
a także jej motywów, 
co pozwala zareagować 
w sposób przemyślany 
oraz skuteczny.

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, na Bliskim Wschodzie i w Polsce.

Oncam Grandeye 
– łączy monitoring 
z inteligentnym 
zarządzaniem 
sprzedażą detaliczną.
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Straty towaru na skutek 
kradzieży sklepowych, błędów 
w dokumentacji lub fałszerstw 

dostawców, kosztowały 
sprzedawców ponad 34 miliardy 
dolarów w 2011 roku czyli ponad 

1,4 % ich całkowitej wartości 
sprzedaży, przy czym 

35% tych strat miało 
związek z samymi 

kradzieżami 
sklepowymi.


