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Franczyzobiorca otrzymuje znak 
towarowy oraz pakiet know-how. 
Ten zestaw ma wszystkie elementy 

niezbędne do tego, aby franczyzobior-
ca mógł prowadzić biznes pod marką 
franczyzodawcy zgodnie z ustalony-
mi zasadami oraz korzystając z jego 
wsparcia. Wsparcie obejmuje niezbędne 
do funkcjonowania narzędzia, wśród 
których ważne miejsce zajmuje system 
monitoringu pracowników i klientów, 
pozwalający maksymalnie zredukować 
straty powstałe w wyniku nieodpowie-
dzialnego postępowania pracowników 
lub klientów.

Systemy monitoringu dla sieci 
franczyzowych
Firma Oncam Grandeye dostarcza kame-
ry do systemów, a także wychodzi na-

przeciw oczekiwaniom franczyzobiorców. 
Kamery IP Oncam Grandeye wybrały dwa 
znane międzynarodowe koncerny fran-
czyzowe restauracji fast food (zastrzegły 
nieujawnienie ich nazw). Kamery zapew-
niają stały podgląd 360° całej powierzch-
ni punktów franczyzowych. To pełne 
pole widzenia w sposób zdecydowany 
zmniejsza koszty funkcjonowania, dzięki 
zredukowaniu do minimum liczby kamer 
dla danej placówki.

Kamery IP Oncam Grandeye
Firma Oncam Grandeye, działająca 
w branży CCTV od 10 lat, zaprojektowała 
i wprowadziła na rynek linię 360-stopnio-
wych kamer IP. Mają one 5-megapikselo-
wą matrycę, kodowanie H.264 i MJPEG, 
w rozdzielczościach od 528 x 480 
do 2144 x 1944 pix, 10 kl./s – typowej 

dla pełnej rozdzielczości – oraz 15 kl./s 
dla każdej innej rozdzielczości. Kamery 
mają wbudowaną kartę SD, mikrofono-
we wejście audio oraz cyfrowe wyjście 
alarmu lokalnego. Czułość obiektywu 
typu rybie oko jest na poziomie 0,1 lx. 
Ponadto dysponują funkcją zarzadzania 
zdarzeniami z możliwością powiadomie-
nia na skrzynkę e-mailową, serwer FTP 
lub inne urządzenie zewnętrzne. Kamery 
Oncam Grandeye 360° wspierają więk-
szość głównych VMS/NVR/HDVR i są bez-
pośrednio zintegrowane z nimi. Kamery 
mają pełne wsparcie IEEE802.3af Class 2 
Power over Ethernet (PoE), a także wielo-
poziomowe zabezpieczenie hasłem.

Istotną zaletą jest brak ruchomych 
części, co mocno ogranicza potrzebę 
konserwacji. Mogą być one zainstalowa-
ne pod dowolnym kątem, w dowolnym 
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Franczyza staje się coraz popularniejsza. Przedsiębiorcom łatwiej 
podjąć decyzję przystąpienia do systemu franczyzowego, który 
– ograniczając ryzyko niepowodzenia – znacznie zmniejsza 
koszty inwestycji. „Dziennik-Gazeta Prawna” podaje, że od 2005 
do 2012 roku liczba sieci franczyzowych zwiększyła się z 312 
do 864, co oznacza dynamikę na poziomie 270 procent.
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kingi, place, sklepy wielkopowierzchnio-
we) i rejestrują tylko to miejsce, które 
jest wskazane, zawsze pozostawiając 
sporą część nienadzorowanego obszaru, 
a przecież i tam może się coś wydarzyć. 
„Kamera IP Oncam Grandeye zapew-
nia pełny przegląd sytuacji, a to dzięki 
polu widzenia 360°. Dlatego jedna na-
sza kamera jest w stanie zastąpić kilka 
standardowych stałopozycyjnych kamer, 
obejmując ten sam lub nawet większy 
obszar. Zwiększa to wydajność oraz 
efektowność całego systemu nadzoru. 
Co istotne, w obszarze, który rejestruje 
kamera, nie ma martwych pól” – mówi 
Szymon Dudek, dyrektor ds. technicz-
nych OG Poland.
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Technologia Oncam Grandeye umoż-
liwia kilku operatorom naraz śledzić kilka 
zagrożeń w czasie rzeczywistym, wyko-
rzystując tylko jedną kamerę. Urządzenie 
ma funkcję śledzenia retrospektywnego 
– możliwość cofnięcia się w przeszłość 
i dokładnej analizy zdarzeń. Zapewnia 
również brak opóźnienia spowodowa-
nego mechaniczną regulacją odległości, 
jaka ma miejsce w tradycyjnych kame-
rach.

Dewarping, czyli jak z jednego 
obrazu zrobić kilkadziesiąt
Kamery Oncam Grandeye wykorzystują 
chronioną 35 patentami technologię 
dewarpingu, czyli transformacji obrazu 
pochodzącego z obiektywu typu rybie 
oko kamery Oncam Grandeye 360°. 
Polega ona na odwracaniu 3D, dzięki 
czemu kamera jest w każdym momencie 
zwrócona w pożądanym przez użytkow-
nika kierunku, a generowany podgląd 
ma wysoką rozdzielczość. W rezultacie 
użytkownik otrzymuje obraz z dowolne-
go miejsca sceny, jakby był to ogląd z ka-
mery PTZ. W przeglądarce podgląd może 
być generowany jednocześnie w różnych 
perspektywach, zatem użytkownik otrzy-
muje równocześnie podgląd z kamery 
typu rybie oko, podgląd panoramiczny 
czy przybliżony podgląd dowolnego wy-
branego przez niego fragmentu sceny. 
Ponadto obraz może być skalowany, ob-
racany, zwielokrotniony.

Taki zwielokrotniony podgląd nie 
mógłby być wygenerowany z kamery 
o wąskim polu widzenia bądź z kamery 
PTZ, ponieważ w takich kamerach użyt-
kownik może nagrywać tylko to miejsce, 
w które skieruje kamerę.

Dewarping odbywa się po stronie 
klienta, a nie w aparacie. Jak wykaza-

Kamera wewnętrzna IP Oncam Grandeye Evolution 360 stopni, dostępna w obudowie białej i czarnej

Porównanie pola widzenia standardowej kamery PTZ i Oncam Grandeye 360 stopni

otoczeniu, w zależności od potrzeb. 
Wszystkie modele są przeznaczone 
do użytku wewnętrznego i zewnętrzne-
go, mają lekką obudowę. Kamery On-
cam Grandeye są w pełni kompatybilne 
z ONVIF Profile S, mogą więc współpra-
cować z innymi produktami z certyfika-
tem ONVIF.

360° = jedna kamera, 
brak martwych punktów
Instalacja kamer z wąskim polem widze-
nia i kamer PTZ wymaga znacznie więk-
szych nakładów na infrastrukturę i zaku-
pu większej liczby kamer, przez co rosną 
koszty instalacji. Standardowe kamery 
PTZ obserwują duże powierzchnie (par-
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Podgląd z jednej kamery IP Oncam Grandeye 360 stopni w wirtualnym panelu przeglądarki. Podgląd prezentuje technologię dewarpingu. 
W panelu widoczne są symultaniczne, różne podglądy z jednej kamery: obrazy przybliżone, panorama i podgląd z rybiego oka

ło wieloletnie doświadczenie Oncam 
Grandeye, takie rozwiązanie jest o wiele 
korzystniejsze dla klienta. Technologia 
ta umożliwia, niezależnie od wcześniej-
szej pracy użytkownika, retrospektywny 
przegląd materiału wideo z wszystkimi 
dostępnymi funkcjami, czyli przybliżenie, 
powiększenie, podgląd 180° panorama czy 
360° rybie oko. Dewarping wykorzystuje 
technologię OpenGL na jednostce GPU, 
redukując w ten sposób wykorzystanie 
procesora (CPU) oraz zasoby serwera.

Narzędzie analityczne 
dla branży handlowej
Obraz rejestrowany przez kamery Oncam 
Grandeye może zostać poddany analizie 
w czasie rzeczywistym oraz retrospektyw-
nie. Narzędzie dostarcza takich funkcji 
wideo, jak liczenie ludzi, śledzenie ruchu, 
przebywanie w danej strefie, analiza 
pokonanej ścieżki, jednoczesne śledzenie 
kilku obiektów. Dzięki temu, że kamera 
dostarcza kilka niezależnych wirtualnych 
strumieni obrazu – każdy jako oddzielny 
strumień PTZ – śledzenie ruchu może 
być aktywne na każdym z nich. Kamery 
oferują również zaawansowane, ale pro-
ste w użyciu narzędzia do zarządzania 
zdarzeniami. Inteligentna analiza da-
nych pozwala zautomatyzować procesy 
podnoszące poziom bezpieczeństwa 
aktywów i optymalizować koszty prowa-
dzenia biznesu.

Podgląd wszędzie tam, gdzie jesteś
Generowania podglądu i konfiguracji sys-
temu użytkownik dokonuje w intuicyjnej 
aplikacji przeglądarki internetowej. Ale 
podgląd z kamery Oncam Grandeye 360° 
może być również śledzony zdalnie na urzą-
dzeniach mobilnych. Firma Oncam Grandeye 
udostępniła klientom darmową aplikację 
mobilną OnVu360. Do pobrania w AppSto-
re. Jest ona dedykowana na iPhone’y i iPady, 
zapewnia doskonałą jakość oraz płynność 
przetwarzanego obrazu. Do tej pory ściągnę-
ło ją 15.000 osób na całym świecie.

Milion dolarów oszczędności
Jakie korzyści otrzymali franczyzobiorcy 
dzięki monitoringowi Oncam Grandeye 
360°? „Nowy system nadzoru i zapobiegania 
stratom pracuje dużo skuteczniej niż każdy 
inny. Dzięki technologii 360° franczyzobior-
cy otrzymali pełny obraz tego, co dzieje się 
w sklepie, a to dzięki zdalnemu dostępowi 
z każdego miejsca na świecie. Otrzymali na-
rzędzie zarządzania i marketingu – są w stanie 
poprawić wydajność pracowników, zreduko-
wać koszty, aby uzyskać ostateczny cel: wzrost 
przychodów” – mówi Szymon Dudek. Oprócz 
tego franczyzobiorca może w pełni kontrolo-
wać transakcje dzięki przeglądowi raportów. 
Jest w stanie szybko zidentyfikować podej-
rzane wydarzenia, które należy skontrolować. 
Ogranicza to straty sklepu i poprawia jego 
wyniki finansowe. Ponadto franczyzobiorca 
na podstawie analizy informacji o zachowaniu 

klientów może zoptymalizować sprzedaż oraz 
działania marketingowe.

Ale monitoring kamerami 360° to przede 
wszystkim nadzór, kontrola oraz rozwią-
zanie w zakresie bezpieczeństwa, znacznie 
wspomagające franczyzobiorców w walce 
z kradzieżą pracowników i klientów. Właści-
ciele punktów mogą określić, jakiego typu 
transakcje są podejrzane, dzięki czemu w mo-
mencie ich pojawienia się natychmiast zobaczą 
je na urządzeniach mobilnych lub kompute-
rze. Właściciele franczyz mogą oglądać kilka 
sklepów jednocześnie na jednym ekranie, jak 
również odczytywać raporty przygotowane 
i spersonalizowane specjalnie dla nich. Często 
zdarza się, że sprzedawcy detaliczni nie są 
w stanie wychwycić incydentu lub obraz 
uzyskany z istniejącego monitoringu nie jest 
wystarczająco czytelny. Technologia oferowana 
przez Oncam Grandeye w każdym przypadku 
umożliwia precyzyjną identyfikację podejrza-
nych działań o wartości dowodowej, a także jej 
motywów, co pozwala zareagować w sposób 
przemyślany oraz skuteczny.

Oncam Grandeye jest inteligentnym po-
łączeniem technologii identyfikującej rzeczy-
wiste zagrożenie z kompleksową świadomo-
ścią sytuacyjną, które zapewnia informacje 
o wszystkim, co dzieje się dookoła, bez ko-
nieczności instalowania setek kamer, i eliminuje 
martwe punkty. Co najważniejsze, technologia 
ta zapewni realne oszczędności.  

info@oncamgrandeye.pl 
www.oncamgrandeye.pl
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