
Nowe technologie w ochronie mienia
Zastosowanie nowych techno-
logii tj. zabezpieczeń technicz-
nych obiektów z bezpośrednim 
monitoringiem wizyjnym, 
z wykorzystaniem możliwości 
telewizji przemysłowej wraz 
z bieżącą weryfi kacją syste-
mów alarmowych za pomocą 
internetu i jednoczesnym 
wsparciem grup interwen-
cyjnych pozwala odpowied-
nio szybko reagować w celu 
ochrony Klienta i jego mienia. 

Tradycyjnie wykorzystywany 
jest do tego celu  system mo-
nitoringu czyli  kamery z czuj-
nikami ruchu oraz możliwością 
inteligentnej analizy i rejestracji 
obrazu. Kamery umiejscawia się 
w obiektach publicznych,  ma-
gazynach, halach produkcyjnych, 
składowiskach oraz wszędzie tam 
gdzie obecność tradycyjnego pa-
trolu byłaby trudna ze względu 
na rozległość terenu, występowa-
nie niebezpiecznych zjawisk lub 
wręcz technicznie niemożliwa. 

Detektor ruchu wysyła sygnał 
operatorowi kamery informując 
o  miejscu, w którym zanotowa-
no naruszenie i automatycznie 
włącza w danym miejscu obraz. 

Kamery mogą być wyposażone 
w komputerową analizę obrazu, 
która sprawdza się zwłaszcza na 
zewnątrz budynków. Szybko wy-
krywane są,  analizowane i reje-
strowane przemieszczające się 
obiekty tj.  osoby, zwierzęta, sa-
mochody.

System monitoringu Pro – to 
urządzenie wizyjne przeznaczone 
dla dużych systemów  posiada-
jące zaawansowaną technologię 
kompresji, która pozwala na re-
dukcję zapotrzebowania na pas-
mo i przestrzeń na dysku oraz 
znakomitą rozdzielczość. Do 
jednego rejestratora można 
podłączyć 32 kamery, a w poje-
dynczym rejestratorze dopusz-
cza się zamontowanie 8 dysków 
o pojemności 6 TB. Pozwala to, 
na stworzenie pojemnego i bez-
piecznego archiwum danych. Sy-
stem analizuje obraz współpracu-
jąc z kamerami hemisferycznymi 
oraz terminalami, co pozwala na 
budowę systemu w pełni zinte-
growanego i kompleksowego. 

W ostatnim czasie coraz po-
pularniejsze są aplikacje mobil-
ne, które umożliwiają śledzenie 
obrazu w dowolnym  miejscu, 
o dowolnej porze oraz natych-
miastowe przesyłanie informacji 
o zagrożeniach. Nowoczesne 
aplikacje mobilne pozwalają do-
kumentować, rejestrować zdarze-
nia i raportować zadania wykona-
ne przez pracowników ochrony.

Do niedawna ochrona fi -
zyczna obiektów  wspomagana 

była systemami zabezpieczeń 
technicznych. Obecnie coraz 
bardziej zaawansowane systemy 
zabezpieczeń wypierają ochronę 
fi zyczną w tradycyjnym rozumie-
niu, która stanowi dla pracodaw-
cy duży koszt stały. Zaawanso-
wane technologie zdecydowanie  
ułatwiają pracę ale nie zastąpią 
człowieka, który wciąż ostatecz-
nie rozpoznaje zagrożenia, po-
dejmuje właściwe decyzje i ini-
cjuje działania.

Stosowanie nowoczesnej 
technologii pozwala na znaczne 
obniżenie kosztów prowadzenia 
działalności, ograniczenie liczby 
pracowników ochrony, rozwiązanie 
problemu niedoborów kadrowych.

Wiedza i wieloletnie doświad-
czenie w zakresie nowoczesnych 
rozwiązań służących utrzymaniu 

bezpieczeństwa obiektów umoż-
liwiające stałą i zdalną weryfi kację 
sygnału alarmowego za pośredni-
ctwem łącz internetowych (trans-
misji wideo) stało się bodźcem 
do opracowania nowoczesnego 
SYSTEMU HUNTER, czyli systemu, 
którego celem jest:
 ochrona obiektów ruchomych 

i stałych przez całą dobę,
 prewencja,
 obniżenie kosztów ochrony 

budynku  (przedsiębiorstwa).
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Celem działalności Spółki jest 
zapewnienie bezpieczeństwa 
życia, zdrowia oraz zabezpie-
czenie materialnej własności 
Klientów. Jesteśmy regio-
nalnym liderem w sektorze 
usług ochrony budując markę 
opartą na zaufaniu, kojarzącą 
się ze śląską sumiennością, 
uczciwością, rzetelnością 
i profesjonalizmem. Świadczy-
my usługi na rzecz zakładów 
objętych ustawą o obowiązko-
wej ochronie.

Wykonujemy usługi w zakresie:
 ochrony osób i mienia
 zabezpieczeń technicznych
 monitoringu wizyjnego
 ochrony przeciwożarowej
 usług gospodarczych
 demontażu i remontu 

maszyn
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