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Řešení: BriefCam VS Forensics

Tempo Beverages
Tempo Beverages je nejstarším a druhým největším
výrobcem, prodejcem a distributorem lahvových nápojů v
Izraeli. Hlavní značky zahrnují mimo jiné Pepsi, Seven-Up, San
Benedetto, Heineken, Paulaner, Murphy’s, Samuel Adams,
Absolut, Bacardi Breezer, Chivas Regal. Tempo je navíc
držitelem výhradních práv na obchodní značku Heineken v
Izraeli i práv na přebalování nebo výrobu tohoto ležáku ve
svém výrobním závodě, který se rozkládá na ploše 14 akrů
(cca 6 ha) v izraelském městě Netanja.
Tempo dokončuje v Netanji stavbu logistického střediska o
rozloze 9000 m2 za 17,4 milionů eur. Součástí nového zařízení
bude také pivovar za 9 milionů eur, který umožní lokální
výrobu piva Heineken. Nové logistické středisko bude
obsahovat automatický systém pro přepravu výrobků ze
závodu do plně automatického skladu a balicího prostoru. V
tomto logistickém středisku bude nainstalováno nejméně 100
bezpečnostních kamer.

Offline zpracování videozáznamů v rámci rychlého
a průběžného následného vyšetřování.
Výhody:
Úspora času. Bezpečnostní pracovníci mohou
vyšetřit více událostí za kratší dobu.
Odhalení událostí. Zjištění událostí, které nebyly
dříve odhaleny ani nahlášeny.
Kamery monitorují v
Tempu vchody a východy,
administrativní budovy,
parkoviště a skladovací
prostory.

„BriefCam mi poskytuje to, co jsem dlouho hledal: schopnost procházet
hodiny videozáznamů pro účely vyšetřování.“
Sharon Ben-Josef
Vedoucí bezpečnostní pracovník, Tempo Beverages

V novém, plně automatizovaném logistickém středisku bude
nainstalováno minimálně 100 bezpečnostních kamer.

VÝZVY
Kontrola pomocí videokamer v areálu Tempo v Netanji slouží
převážně k průběžnému dozoru a vyšetřování událostí. Běžné
stížnosti se týkají ztráty majetku, poškození, zneužití nebo
nehod, které obvykle utrpí zaměstnanci nebo dodavatelé
pravidelně navštěvující areál.
V současné době je v Tempu nainstalováno přibližně 50
kamer, téměř všechny jsou upevněny ve venkovním prostředí.
Používají se k monitorování dopravy a pohybu chodců u
vchodů a východů z areálu, kolem budov, na parkovištích a
ve skladovacích prostorách.
Závod Tempo zahrnuje sedm výrobních linek pracujících 24
hodin denně, 6 dní v týdnu. Dojde-li k události v pátek a
sobotu, je třeba prohlédnout celý víkendový videozáznam.

BriefCam VS Forensics
Provádí zkoumání videa (Video Synopsis) na
vyžádání stažením a zpracováním videosouborů.
Procházení videozáznamů během minut, nikoli
hodin
Získání lepší a rychlejší evidence
Snížení času a nákladů na pracovní síly
Využití zkušeností, inteligence a intuice uživatelů
Snadná instalace. Snadné použití
Přehrávání všech událostí reálnou rychlostí
Prohlídka celého videozáznamu jako každodenní
rutina
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DŘÍVĚJŠÍ ŘEŠENÍ
Byl prováděn nepřetržitý (24/7) záznam pomocí Genetec Omnicast VMS od místního dodavatele Ardan Control Tech,
prohlídka videozáznamu však byla prováděna zřídka. Prohlídka za účelem vyšetřování proběhla pouze příležitostně, jelikož
velké množství času potřebné k vyhledání specifické události bylo ve většině případů shledáno neefektivním.
ŘEŠENÍ POMOCÍ BRIEFCAM
BriefCam VS Forensics byl nainstalován na síťový počítač se čtyřjádrovým CPU a operačním systémem Windows XP Pro s
.NET2.
Ke zpracování zachyceného záznamu byla použita BriefCam Video Synopsis.
Kdykoli je nyní potřeba provést vyšetřování, je bezpečnostní tým Tempa schopen projít hodiny videozáznamů během
několika minut.
V jednom případě zapomněl dodavatel během své návštěvy na místě drahé zařízení. Po zjištění své chyby se vrátil a zjistil, že
zmizelo. Vedoucí bezpečnostní pracovník Tempa Sharon Ben-Josef mohl pomocí VS Forensics projít video a rychle zjistit, že
příslušný objekt nebyl ukraden, ale pouze přemístěn. Ben-Josef prohlásil: „S vyhledáváním jsem velmi spokojen, ušetří mi
spoustu času.“
SHRNUTÍ
Přední výrobce nápojů Tempo Beverages má ve svém areálu ve městě Netanja v Izraeli nainstalováno 50 kamer určených k
monitorování dopravy a pohybu osob u vchodů a východů, v administrativních budovách, na parkovištích a ve
skladovacích prostorech. 24 hodin denně, 6 dní v týdnu. Před pořízením BriefCam Video Synopsis byly investigativní prohlídky
prováděny pouze v případech, kdy byly považovány za nákladově efektivní. Díky Video Synopsis jsou nyní události
vyšetřovány, kdykoli je to potřebné. Po dokončení nového logistického střediska má Tempo v úmyslu použití Video Synopsis
rozšířit.
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