MONITORING FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ
MOBILNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM VITSOL
Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. nabízí jedinečný produkt a řešení v oblasti kamerového monitoringu. Přenosný a odolný mobilní kamerový set v antivandal provedení, který
je osazen až 12-ti vysokorychlostními kamerami s možností pořízení 60 snímků za sekundu
a pracující ve Full HD kvalitě. Jedná se o řešení pro komplexní systém monitoringu, který je
přizpůsobován podle momentální potřeby zákazníka a podle potřeby je doplňován otočnými
kamerami se zoomem.
PRODUKT
Mobilní kamerový systém je nabízen jako produkt včetně dohledového pracoviště.
SLUŽBA
Dodávka systému formou služby je doporučována a obsahuje osazení
technologie, ovládání i demontáž pracovníky Vítkovice IT Solutions a.s.
dle potřeby zákazníka.
MONITORING
Kamerový set lze ideálně využít formou pronájmu na fotbalová
utkání. Monitorováním každého místa k sezení i stání, při kterém
jsou identifikovány obličeje všech fanoušků, mohou fotbalové kluby plnit náročné požadavky fotbalových asociací na technologickou
bezpečnost utkání. Bez zbytečných investic do vlastního zařízení.
ODOLNOST
Použitá technologie se skládá z odolného nerezového boxu osazeného tvrzeným sklem. Ochranný box je navržen tak, aby odolal
snahám o poškození, či pokusům o vyřazení mobilního monitorovacího systému z provozu. Součástí boxu je i aktivní prvek, kabeláž,
napájení a aktivní chlazení.

KVALITA
Kvalita monitoringu ve Full HD s plynulým záznamem
a širokým úhlem záběru. Kamery s rychlostí snímání 60
snímků za sekundu pracující ve Full HD kvalitě jsou osazeny špičkovými objektivy.
RYCHLOST
Mobilní řešení lze umístit v prostoru ve velmi krátkém
čase. Vysoká kvalita obrazu umožňuje i na velkou vzdálenost přesnou a rychlou identifikaci osoby včetně obličeje v reálném čase.
UNIVERZÁLNOST
Řešení je od počátku navrženo jako mobilní a je výhodnou volbou pro náročné klienty s potřebou monitorovat
riziková sportovní utkáni, koncerty, demonstrace, nebo
jiná prostranství s vysokou koncentrací osob.
PŘÍNOSY MONITOROVACÍHO MOBILNÍHO SETU
◦◦ Instalace během několika hodin od žádosti
◦◦ Prvotřídní hardwarové a softwarové vybavení
◦◦ Volitelná konfigurace kamer a uvedení do provozu
◦◦ Interaktivní ovládání v reálném čase
◦◦ Okamžité uchovávání i předávání záznamu
◦◦ Nízká cena oproti konkurenčním produktům
◦◦ Dodávka kamerového systému formou služby –
instalace, monitoring, demontáž
REFERENCE
◦◦ Rizikové fotbalové utkání AC Sparta Praha – FC Viktoria Plzeň konaný dne 18. 7. 2014
◦◦ Rizikové fotbalové utkání AC Sparta Praha – ŠK Slovan Bratislava konaný dne 6. 11. 2014
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