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Rozwiązanie dla sektora hotelarskiego



Sektor hotelarski

Rok 2012 był przełomowy dla branży turystycznej.
W ciągu zaledwie dwunastu miesięcy ponad miliard 
turystów odbyło podróż w różne strony świata. 

Szacuje się, że kolejne pięć 
lub sześć miliardów osób 
podróżowało w obrębie swojego 
kraju. Jest to niezwykły wynik, 
biorąc pod uwagę, że ponad 
60 lat temu, liczba osób 
podróżujących za granicę 
wynosiła na całym świecie 
tylko 25 milionów osób. Nigdy 
wcześniej, tylu turystów nie 

odwiedziło tak wielu różnych miejsc, jak w 2012 roku. 
Większość z nich musiała zatrzymać się w hotelach 
i pensjonatach, które według danych szacunkowych 
z raportu IBIS World zwiększyły swoje przychody 
do 593 miliardów dolarów. Jest to potężna gałąź 
przemysłu, która zapewnia zatrudnienie dla około 
4 166 000 osób. Mimo osłabienia przez kryzys ekono-
miczny i ataki terrorystyczne, branża turystyczna 
obecnie rozkwita.

Oncam Grandeye rozumie, że dla postępowych 
właścicieli i zarządców hoteli, bezpieczeństwo stanowi 
ważny element obsługi gości. Jest to dla nich jeden 
z najwyższych priorytetów, a video monitoring i systemy 
bezpieczeństwa znajdują się w centrum ich uwagi. 
Goście hotelowi, przebywając daleko od swoich domów, 
chcą czuć się bezpiecznie. Zastosowanie skutecznych 
i nowoczesnych rozwiązań sprzyja dobrej woli oraz 
lojalności klientów. 

Hotele jednak, w sposób nieunikniony przyciągają 
uwagę gości o nieuczciwych zamiarach. Źródłem 
zagrożenia mogą być, korzystający z okazji złodzieje, 
którzy swobodnie poruszają się w ogólnodostępnych 
obszarach hotelu. Większe ryzyko stwarzają zorga-
nizowane grupy przestępcze lub terroryści.

Istnieje również zobowiązanie wobec personelu, 
któremu należy zapewnić bezpieczne środowisko pracy, 
gdzie przestrzeganie zasad BHP można monitorować, 
a w przypadku naruszania ich, szybko i skutecznie 
reagować. W krajach, w których istnieje możliwość 
złożenia pozwu o odszkodowanie za doznane obrażenia, 
nagranie może pełnić kluczową rolę podczas ustalania 

przyczyny szkody poniesionej przez gościa lub 
pracownika, a także w ochronie reputacji hotelu.

Obecnie, w hotelach na całym świecie wykorzystywany 
jest nadzór oparty o najbardziej zaawansowane 
technologie, po to by móc zwalczać działalność 
przestępczą. Technologia oferowana przez Oncam 
Grandeye przenosi teraz video monitoring oraz 
zarządzanie informacją na zupełnie nowy poziom.

Oncam Grandeye zapewnia całkowitą świadomość 
sytuacyjną, która wzbogaca doświadczenie użytkownika 
o nagrania video i dane niezbędne do natychmiastowego 
uzyskania zapisu i zrozumienia całego łańcucha zdarzeń, 
w momencie zaistnienia incydentu lub niespodziewanej 
sytuacji.

W ramach kompleksowego zintegrowanego rozwiązania 
z zakresu bezpieczeństwa, które łączy możliwości 
360 stopniowej technologii z oprogramowaniem 
pozwalającym na rozpoznawanie twarzy, video 
analityką do określania liczby osób, biometryką oraz 
kontrolą dostępu, Oncam Grandeye może zapewnić 
hotelowi zdolność monitorowania i kontroli dostępu 
do wszystkich obszarów wraz z możliwością obserwacji 
absolutnie każdego zdarzenia, które miało miejsce 
w przeszłości lub chwili obecnej. Właściciele hoteli oraz 
pracownicy zarządzający środkami bezpieczeństwa 
mają możliwość podjąć szybką i przemyślaną decyzję 
dotyczącą skutecznej reakcji w odpowiedzi na incydent 
i zapewnić dowody niezbędne w dalszych  docho-
dzeniach.

Rozumiemy, 
że w hotelach 

istnieje zerowa 
tolerancja 

dla działalności 
przestępczej.
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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.



Rozwiązanie Oncam Grandeye oferuje solidną, 
niezawodną i opłacalną metodę monitorowania 
sytuacji na parkingach, w restauracjach, w recepcji,  
w obszarach rekreacyjnych, magazynach oraz 
w miejscach przechowywania bagażu, a także 
na piętrach, korytarzach, klatkach schodowych, 
w windach oraz obszarach handlowych i magazynach 
żywności. Jedna kamera z 360 stopniowym 
obrazowaniem Oncam Grandeye często wystarcza 
do zapewnienia dyskretnego monitoringu na przykład 
w sali konferencyjnej lub bankietowej, gdzie, 
w przeciwnym razie, trzeba by zainstalować wiele 
standardowych kamer, żeby wyeliminować martwe 
punkty bez nadzoru.

Hotel, nie forteca

Kluczową właściwością, którą chroni ponad 35 patentów, 
kamery Oncam Grandeye z 360 stopniowym 
obrazowaniem jest jej pole widzenia, które zawsze 
obejmuje 360 stopni. Dzięki temu użytkownik może 
wykorzystać „wirtualną” funkcję PTZ do retro-

spektywnego przejrzenia 
nagrania. Można również 
prześledzić tor poruszania się 
pracowników, gości, wyko-
nawców i wykorzystać zdo-
byte informacje do analizy 
dowodowej. Opatentowana te-
chnologia odwracania defor-
macji 3D Oncam Grandeye 
pozwala wielu użytkownikom 
wykrywać różne zagrożenia 

jednocześnie za pomocą jednej kamery – na żywo bądź 
w formie nagranej. 
Zarząd hotelu ma również możliwość monitorowania 
swojego hotelu z dowolnie odległego miejsca, w hotelu 
lub w centrali. Tylko Oncam Grandeye jest w stanie 
zaoferować wbudowaną w kamerę, znajdującą się 
po stronie klienta, technologię odwracania deformacji, 
zapewniając w każdej sytuacji maksymalny efekt.

Potężne narzędzie dowodowe

Dzięki technologii Oncam Grandeye, która umożliwia 
wykrycie i śledzenie „podejrzanych” zachowań oraz 
analizę potencjalnych zagrożeń, użytkownicy mogą 
skorzystać z opcji strumieniowania obrazu na żywo 
lub po nagraniu przeprowadzić analizę zaistniałego 
wydarzenia o wartości dowodowej.

Zapobieganie i wykrywanie

Dzięki zapewnieniu jednoczesnego dostępu 
do obrazów na żywo lub do nagrań z kamery o 360 
stopniowym zasięgu, pracownicy ochrony, kierownicy 

budynków, portierzy, personel sprzątający oraz 
osoby odpowiedzialne za marketing mogą korzystać 
z całkowitej świadomości sytuacyjnej, jaką zapewnia 
rozwiązanie Oncam Grandeye.

Kierownicy hoteli, wykorzystując dane do analizy 
liczby gości korzystających z pomieszczeń hotelowych 
w różnym czasie w ciągu dnia, mogą przygotować 
odpowiedni plan obsady personelu, jednocześnie 
obserwując i kontrolując dostęp do obszarów, 
w których znajduje się wyposażenie i sprzęt niezbędny 
do płynnego funkcjonowania hotelu.

Włączając te najnowsze funkcje do analityki video 

wspieranej przez 360 stopniowe obrazowanie, Oncam 

Grandeye może zaoferować jedno 

z najbardziej kompleksowych 

rozwiązań dostępnych obe-

cnie na rynku. 

The Jeweller Magazine

W przypadku istnienia 
ryzyka zagrożenia 

bezpieczeństwa gości 
i personelu, oraz 
narażenia reputacji hotelu 

na ryzyko, niezawodność 
musi być gwarantowana. 

Wieloletnie doświadczenie Oncam 
Grandeye w opracowywaniu i ciągłym udoskonalaniu 
swojej wiodącej technologii z 360 stopniowym 
obrazowaniem, gwarantuje niezawodność i trwałość 
– właściwości, które decydują o skuteczności 
najnowszych rozwiązań.

Nowoczesne, skuteczne i zrównoważone rozwiązanie 
wymaga znacznie więcej niż zapewnienia kamery. 
Polega ono na inteligentnym zintegrowaniu całego 
procesu i przekształceniu go w skalowalne rozwiązanie. 

W ten sposób Oncam Grandeye oferuje nową jakość, 
która stanowi wartość dodaną w działalności biznesowej 
klienta.

Rozumiemy, 
że w branży 
hotelarskej, 

niezawodność 
nie podlega 

kompromisom.
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Jeden Zespół
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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 ŞŞ Merkezi No: 10 K: 4

ŞiŞli, Şstanbul, 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

Biuro: ul. Jesionowa 22 lok. 9.3

40-159 Katowice

T:  +48 795 516 484

E:  info@oncamgrandeye.pl


