“MOBILNÉ DOHĽADOVÉ CENTRUM vám pomôže udržať
poriadok a bezpečnosť na vašom podujatí.”

MOBILNÉ DOHĽADOVÉ CENTRUM

ČO JE MOBILNÉ DOHĽADOVÉ CENTRUM?
Mobilné dohľadové centrum je prenosná a energeticky plne nezávislá riadiaca centrála. Tá pomocou
kamier, lokátorov a ďalších zariadení v reálnom čase sleduje dianie na vašom podujatí, pomáha vám
udržať bezpečnosť, predchádzať incidentom a v prípade ich vzniku rýchlo zasiahnuť.
Cieľom takéhoto technologického riešenia je chrániť majetok a ľudské životy.
AKO DOHĽADOVÉ CENTRUM VYZERÁ?
•
•
•
•
•
•

riešenie na kľúč
hardvér aj softvér dovezieme, postavíme,
obslúžime aj odvezieme
stanovište so zobrazovacou časťou
(obrazovky s mapami a prenosom z kamier)
kamery po celom areáli
lokátory pre silové, bezpečnostné
a záchranné zložky
vysielačky a messenger v tabletoch
a mobiloch na komunikáciu pre všetkých
zúčastnených

ČO VŠETKO DOHĽADOVÉ CENTRUM
DOKÁŽE?
•
•
•
•
•
•

riadiacemu tímu v hlavnom stanovišti
poskytuje prehľad o rozmiestnení jednotiek
na mape v reálnom čase
vďaka kamerám poskytuje riadiacemu tímu
vizuálny prehľad o dianí na podujatí
umožňuje komunikovať s jednotkami
v teréne
umožňuje zakresľovanie bezpečnostných/
nebezpečných zón priamo do interaktívnej
mapy
poskytuje možnosť ukladať a spätne
prezerať históriu pohybu jednotiek
umožňuje rozmiestniť na mape body záujmu
(centrála/ošetrovňa, vodné zdroje, hlavné
vypínače elektrickej energie, AED a iné)

PRE KOHO JE MOBILNÉ DOHĽADOVÉ CENTRUM?
Srdcom celého mobilného dohľadového centra je softvér GINA, ktorý bol vyvinutý pre humanitárne
záchranné akcie OSN na Haiti. Dnes technológie tohto typu bežne využívajú hasiči, policajti či záchranári
po celom svete, a takisto aj na Slovensku.
Pre jeho efektivitu a účinnosť sme sa rozhodli poskytnúť ho aj ďalším. Moderné technológie,
ktoré dokážu zrýchliť zásah pri záchrane života až o 30%, sú dnes k dispozícii aj pre mestá, obce
a organizátorov rôznych akcií.
KDE VYUŽIJETE MOBILNÉ DOHĽADOVÉ
CENTRUM?
•
•
•
•
•
•

koncerty a festivaly
mestské trhy a jarmoky
športové akcie a preteky
deň detí a iné tématické akcie
zhromaždenia a protesty
akékoľvek iné ohlásené podujatia s veľkým
počtom účastníkov

MUSÍTE MAŤ PODĽA ZÁKONA MOBILNÉ DOHĽADOVÉ CENTRUM?
O bezpečnosti na podujatiach s veľkým počtom účastníkov hovoria hneď dva zákony. Oba definujú, že
za bezpečnosť na podujatí je zodpovedný organizátor a musí mať splnené tzv. bezpečnostné opatrenia.
Tie síce nie sú zákonom presne definované, trestnoprávna zodpovednosť organizátora je ale stále
rovnaká. Aby ste sa vyhli pokutám, či nebodaj zodpovednosti za ľudské životy alebo ujmy na majetku, je
lepšia účinná prevencia. Sami si musíte položiť otázku, či vás lepšie ochráni niekoľko príslušníkov SBS,
ktorých oči dovidia len na pár metrov, alebo moderný a inteligentný systém, ktorý v reálnom čase sníma
a vyhodnocuje dianie v celom areáli.

KTORÉ ZÁKONY HOVORIA O POVINNOM ZAISTENÍ BEZPEČNOSTI NA PODUJATÍ?
•
•

Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
Zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových
a turistických podujatiach

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA MOBILNÉHO DOHĽADOVÉHO CENTRA
ENERGETICKY AUTONÓMNE RIEŠENIE
•
•
•
•

plne nezávislé na dodávke elektrickej
energie
poháňané solárnymi panelmi a vlastnými
generátormi
nemusíte riešiť napájanie a prívod elektriny
z budov v okolí
funguje aj v prípade výpadku elektrickej
energie v mieste podujatia

MOBILNÉ RIEŠENIE
•
•
•

•

centrálu vieme postaviť na akomkoľvek
mieste v teréne podľa vášho želania
celý systém vrátane softvéru a hardvéru
prinesieme, namontujeme, obsluhujeme
aj odnesieme, nemusíte sa vôbec o nič starať
pri inštalácii externých komponentov sme
takisto nezávislí, nemusíte riešiť
povolenia od okolitých budov
na montáž kamier a pod.
celý systém nemusíte nakupovať,
preferujeme výhodnú cenovú politiku
za prenájom

KAMEROVÝ SYSTÉM
•
•
•
•
•

možnosť voľby statických, pohyblivých (PTZ)
kamier v takmer ľubovoľnom počte
prepojenie kamier metalickými, optickými
alebo bezdrôtovými sieťami
možnosť nahrávať záznam udalostí
možnosť live-streamu z kamier na internet,
možnosť časozberu (pre prípadný zostrih
do promo videa po podujatí)
videostena v centrálnom stanovišti pozostávajúca z 2, 4 alebo 6 veľkoplošných
monitorov

KOORDINAČNÝ A LOKALIZAČNÝ
SOFTVÉR GINA
•
•

bežne využívaný profesionálnymi
jednotkami, teraz k dispozícii aj vám
špeciálne interaktívne mapy, ktoré v reálnom
čase zobrazujú GPS lokalizáciu všetkých
zúčastnených jednotiek (hasiči, policajti,

•

•

•

zdravotníci, SBS) s lokátormi
možnosť zaznamenávať históriu pohybu
jednotiek, zdieľať informácie o polohe medzi
jednotkami, možnosť zakresľovať
incidenty priamo do mapy a pridávať
fotografie z miesta
možnosť šifrovanej komunikácie cez
messenger integrovaný priamo do tabletu
alebo mobilu, ktorý dostane každý člen
zúčastnených zložiek
lokalizácia a koordinácia, aké vám
neponúkne žiadne iné konkurenčné riešenie

INTELIGENTNÝ MOBILNÝ HARDVÉR
•

•
•

lokátory pre všetkých zúčastnených
záchranárov, hasičov, policajtov a SBS podľa
vášho želania (GSM lokalizácia s presnosťou
na 2,5 m, SOS tlačidlo, odosielanie polohy
každých 5 až 20 sekúnd, práca pri teplote
-20 až + 55 ° C)
špeciálne mobily alebo tablety s vysokou
odolnosťou voči nárazom určené
pre zásahové jednotky
dočasný rozhlas pre prípadné vyhlásenie
krízovej situácie v monitorovanom priestore

ZABEZPEČENIE SYSTÉMU PROTI
NAPADNUTIU A ÚNIKOM INFORMÁCIÍ
•
•

•

server inštalovaný priamo na mieste
v dohľadovom centre
šifrovaná komunikácia (https), vlastný
kódovaný protokol pre nízky dátový tok
(GPRS), zariadenia komunikujúce pomocou
plávajúceho kľúča (session)
šifrovaná databáza s možnosťou vzdialeného
zmazania externého hardvéru (tablet, mobil),
šifrovaná sieť + VPN = maximálna ochrana
dát pri bezdrôtovom prenose

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ VLASTNOSTI
•

•
•

rýchle nasadenie systému – keďže väčšinu
komponentov máme na sklade, stačí nám
cca 14 dní na vyskladanie systému na mieru
priamo pre vaše podujatie (takisto na mieste
vždy máme náhradné komponenty v prípade
výpadku)
monitorovaný priestor riadne označíme
a zabezpečíme dohľad nad dodržiavaním
pravidiel GDPR
dohľadové centrum z našej dielne má
jednoduché ovládanie, v prípade potreby
vám ho dodáme aj so zaškoleným
personálom, ktorý za vás plne preberie
obsluhu

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM
Garantom mobilného dohľadového centra, poháňaného technológiou GINA, je Ing. Simona Kalinovská,
ktorá má roky praxe v oblasti bezpečnostných a koordinačných technologických riešení pre profesionálne
zložky ako hasiči, policajti a zdravotníci.
Je absolventka špeciálneho kurzu civilnej ochrany priamo pod záštitou Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky. Ak si pre vaše podujatie zvolíte naše riešenie, budete v rukách odborníkov, ktorí dokonale poznajú naše domáce zákony a majú roky skúseností s koordináciou profesionálnych záchranných a silových
zložiek.
Do nášho dohľadového centra sme integrovali špičkový kamerový systém a softvéry Avigilon
(príp. NX Witness) a GINA Central. Kamerový systém nám dodáva spoločnosť K4FIN, s.r.o., ktorá
je distribútorom značky Tiandy pre Slovensko a je držiteľ všetkých potrebných certifikátov. Na rozdiel
od iných poskytovateľov podobných riešení, ktorí zaisťovanie bezpečnosti často robia na čierno, naši
partneri sú držiteľmi licencie technickej služby a majú k dispozícii vyškolený profesionálny personál
v dostatočnom počte s dlhoročnými skúsenosťami s kamerovými systémami a sieťovou komunikáciou.

KTO UŽ POUŽÍVA NÁŠ SYSTÉM?

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA
Chcete zistiť, či je naše mobilné dohľadové centrum vhodné pre vaše podujatie? Spojte sa s nami
a dohodnite si termín bezplatnej konzultácie, ktorá vás k ničomu nezaväzuje. Radi vám poradíme, čo je
pre vás najvhodnejšie riešenie.
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