
Vyhodnocování záznamu 
na zakázku

• Vyhodnocení jen těch 
videí, které skutečně 
potřebujete. 

• Stačí pouze dodat záznam
 z kamer.

• Finance vynaloženy na 
samotnou videoanalýzu.

• Bez investic do HW, SW 
a specialistů.

• Výhodné účetnictví – místo 
investičních nákladů provozní.

 

Smart Cities

Mějte město pod kontrolou 
a posouvejte ho dopředu.

Bezpečnější město

Zvyšte bezpečnost místních 
obyvatel a předcházejte 

kriminalitě.

Optimalizace dopravy

Snadno analyzujte a zlepšete 
dopravní situaci.

Po celém světě je v obcích a městech instalováno více 
jak 350 milionů kamer. Denně nahrají petabyty 
záznamů. Není v lidských silách takové ohromné 
množství shlédnout. Prohlédnuta je pouze 0,000 001 % 
záznamu!

BriefCam je přední poskytovatel video-analytické technologie 
Video Synopsis®, založené na umělé inteligenci, která 
umožňuje důležitá data v reálném čase automaticky vytěžit.

Dokáže účinně přeměnit dohledové městské kamerové 
systémy v silný nástroj pro okamžitý zásah a zvýšení 
bezpečnosti. Umožňuje analyzovat nekonečné hodiny 
kamerových záznamů a transformovat je na chytré a 
použitelné informace přispívající k rozvoji města či obce. 
Přispívá k naplnění vize Smart Cities.

Zázračná přidaná hodnota unikátního a nezávislého software 
zcela mění úhel pohledu na kamerové systémy a efektivně 
zhodnocuje využití  stávajících investic.

Videoanalýza pro města a obce
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Přínosy pro vaše město či obec

Optimalizace dopravy

• Detekce a monitoring dopravního provozu na frekventovaných silnicích, ulicích a křižovatkách. 
Nemusíte mít v terénu spoustu lidí, kteří počítají kolik 
aut (osobních, nákladních, ...) projelo, či kam odbočilo. 
Stačí dodat záznam a uděláme to za vás. Dodáme 
kompletní výsledky, se kterými můžete ihned pracovat.
Vybudujte chytré město a automaticky optimalizujte
dopravu. Zbavte město dopravní zácpy a dejte řidičům 
zážitek ze synchronizované dopravy.

Bezpečnější město a obec

• Automatické upozornění na předdefinované kritické 
a nebezpečné situace. Krádeže, vandalismus, rvačky,
poškozování majetku a jiné trestné činnosti. Vše co 
ohrožuje bezpečnost občanů, je okamžitě reportováno k rychlému zásahu. Tam kde je systém nasazen došlo ke 
snížení kriminality a zvýšení životní úrovně místních obyvatel.

• Vyhledání podezřelých, nebo pohřešovaných  osob. Ztratilo se dítě? Je konkrétní žena, nebo muž v ohrožení?  
Víme, co měl na sobě? Jakou barvu a jaké oblečení? Měl 

m zavazadlo? Nebo naopak hledáme násilníka? Rychlým  
vyhledáním z mnoha kamer předejdete násilí. Stejným 
způsobem lze vyhledat i jiný specifický objekt. Například 
automobil určitého typu a barvy. "Naklikat" specifikaci je 
jednoduché a hlavně rychlé.

Smart cities

• Kontrola neoprávněných vjezdů a parkování na 
zakázaných zónách. Zařaďte BriefCam do konceptu  

 vašeho chytrého města. Nechte software automaticky vyhodnocovat, co vjíždí, nebo stojí v definovaných zónách.

• Statistiky pohybu osob na frekventovaných místech 
a akcích. Festivaly, trhy, slavnosti, ... a související velká 
koncentrace osob. Konec dohadům a spekulacím 
o kolik osob šlo. Vyhodnotíte jejich pohyb, spočítáte
celkový počet lidí. Nebo to uděláme za vás.

Příklad realizace: Detroit snížil zločin o 50 %

Výchozí stav: V Detroitu v Michiganu analyzovali výskyt 
zločinu a zjistili, že téměř čtvrtina násilných činů města
se stala po desáté hodině večerní, do 150 metrů 
od čerpací stanice. Pokud byl zločin někým nahlášen, 
pak policie přijížděla pozdě. Zločin mohl být 
zpochybněn, zločinci uprchli, nebo docházelo 
k vleklému vyšetřování a náročnému prokazování.

Řešení: Policejní oddělení začalo spolupracovat s osmi čerpacími stanicemi, které instalovaly dohledové kamery a 
monitorovací nadstavby pro automatické vyhodnocování a analýzu systému on-line. Nyní má policie okamžitou   

 informaci o dění ve městě a může reagovat během sekund a ihned odeslat hlídkové vozidlo. Celkově projekt 
pomáhá řešit zločiny rychleji a v mnoha případech zločinům předchází.

Přínosy: Výsledkem nasazení je zvýšení bezpečnosti ve městě a pokles kriminality o 50 procent.
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