Dallmeier Press Release
19 německých měst vybavených videotechnologií odpovídající požadavkům na ochranu dat

Dallmeier
představuje
úspěšnou
bilanci
videotechnologií v segmentu „Bezpečné město“

bezpečnostních

Regensburg, 29. duben 2020 – Německý výrobce videotechnologie Dallmeier se může
ohlédnout na tři mimořádně úspěšné roky na trhu v segmentu „Bezpečné město“. Vynálezce
multifokální senzorové technologie „Panomera®“ dosud dokázal v německých městech
realizovat 19 velkých projektů pomocí kamer, záznamových systémů a softwaru pro
videoanalýzu a management. Úspěšné dohledávání v nedávných incidentech opět potvrdilo
kvalitu systémů.
O úspěchu nebo neúspěchu při použití bezpečnostních videotechnologií ve veřejných
prostorách v zásadě rozhodují tři faktory: Na jedné straně jde o dosazení stanovené úrovně
minimální kvality obrazu, která je co nejvíce konstantní v celé oblasti, která má být zachycena
- to je jediný způsob, jak zajistit, aby snímky mohly být použity u soudu, a především
automatická videoanalýza těchto obrázků dokázala poskytnout spolehlivé výsledky. Za druhé,
tohoto cíle by mělo být samozřejmě dosaženo s co nejmenším možným počtem kamerových
systémů, aby se udržely nízké celkové náklady, zjednodušila se obslužnost a snížila tak zátěž
provozovatelů systémů a operátorů. A nakonec - zásadní význam pro další využití má kvalita
použitého softwaru pro videomanagement a analýzu live-videa i záznamu.
Minimální počet kamer pro maximální pokrytí
Tyto tři prvky společně tvoří zásadní přidanou hodnotu patentovaných multifunkčních
senzorových systémů „Panomera®“, které společnost Dallmeier úspěšně uvedla na trh již v
roce 2011. Průlom v oblasti „Bezpečnych měst“ přišel na konci roku 2016 úspěšným
zprovozněním kamerového systému v turisticky atraktivní lokalitě u katedrály v Kolíně nad
Rýnem: Zde může policie dohlížet na plochu téměř 9000 metrů čtverečních s pouhými osmi
kamerami Panomera®, a to s minimální hustotou rozlišení 250 pixelů na metr (px / m, podle
DIN EN 62676-4). Právě tato úroveň rozlišení je nezbytná k rozpoznání neznámých lidí.
S velkými instalacemi v 19 německých městech, (např. Frankfurt, Essen, Wiesbaden, Chemnitz
nebo Brémy), se Dallmeier může pochlubit mimořádně pozitivními výsledky v oblasti
městských kamerových systémů.
„Technologii Panomera® od firmy Dallmeier používáme úspěšně již od roku 2018. U této
technologie zvláště profitujeme z toho, že celkový přehled dané scény je vždy zachován,
takže operátoři se mohou i v záznamu přiblížit do různých oblastí ve vysokém rozlišení, “říká
Thorsten Wünschmann, velitel stanice v Hanau. „Tímto způsobem dosahujeme optimálního
řízení s minimální pracovní zátěží obsluhy a díky méně potřebným systémům jsme dokázali
výrazně snížit také celkové provozní náklady.“
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Ochrana údajů jako samozřejmost
Dalším velmi důležitým aspektem pro akceptaci řešní je datové zabezpečení: Díky individuálně
připravenému řešení na míru a současně přísnému dodržvání platných směrnic technologie
Dallmeier vyhovuje všem požadavkům vztaženým na GDPR. Společnost Dallmeier vyvíjí a
vyrábí všechny základní komponenty svých řešení v sídle společnosti v Německu, využívá
externích poskytovatelů služeb pro rozsáhlé penetrační a bezpečnostní testy a nabízí svým
zákazníkům komplexní dokumentaci a pomoc při implementaci kompatibilních
videobezpečnostních řešení s nejvyšší mírou datového zabezpečení.
Dobré výsledky a maximální ekonomičnost
„Jsme velmi hrdí na naše úspěchy v oblasti „Bezpečnych měst“ v posledních letech.
Technologie Dallmeier se používá ve stále větších městských instalacích, ale současně také
stále více ve středně velkých městech. Extrémně rychlé výsledky vyhledávání v nedávných
událostech v jižním Německu a trvale velmi pozitivní zpětná vazba od pohotovostních služeb i
od stávajících partnerů potvrzuje naši strategii“, potvrzuje Frank Salder, v Německu uznávaný
odborník na oblast Safe City a generální ředitel společnosti Dallmeier Systems GmbH.
„Patentovaná multifokální senzorová technologie Panomera® umožňuje nasadit extrémně
nízký počet požadovaných systémů. Takto je například možné zajistit dohled oblasti o rozloze
40 000 m2 pouze s 58 kamerami Panomera® a současně dosáhnout minimální rozlišení 250
pixelů na metr (px / m, podle DIN EN 62676-4). Spolu s mnohem nižšími nároky na
infrastrukturu, což samozřejmě znamená méně pracovních stanic operátorů, to také vede k
extrémně hospodárnému provozu systémů.“
•

Dallmeier připravuje 45-minutový Webinář - 28.5.2020, 10:00–10:45 (německy),
16:30–17:15 (anglicky) k tématu „Multifokální senzorová technologie v oblasti "Safe
City": Funkčnost, výhody, příklady z praxe

•

Cílovou skupinou webináře jsou různé zúčastněné strany v oblasti „Safe City“ jako
jsou policisté, města, obce, úřady s rozhodovací pravomocí, projektanti a plánovači
CCTV systémů a dodavatelé bezpečnostních řešení

•

Webinář bude také v češtině, pro informace o termínu kontaktujte Jana Bajnara,
Business Development managera pro CZ&SK prostřednictvím mailové adresy
jan.bajnar@dallmeier.com nebo na telefonním čísle +420 773 676 786
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“Panomera”
Kamera Panomera® je vybavena různými senzory pro různé vzdálenosti, s odpovídající
ohniskovou vzdáleností a citlivostí na světlo. Výsledkem je jednotný celkový obraz se stejným
minimálním rozlišením v celé oblasti.

„Panomera_Effekt_Pixel“
Ve srovnání s megapixelovými a PTZ kamerami, multifunkční senzorové systémy Panomera®
vždy zachycují celkovou událost v definovaném minimálním rozlišení. To umožňuje zoomování
ve všech částech celkové oblasti s vysokým rozlišením i během záznamu a poskytuje
dostatečně kvalitní data pro aplikace videoanalýzy.
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*****
O společnosti Dallmeier
Dallmeier je jediným výrobcem bezpečnostní videotechnologie, který vyvíjí a vyrábí všechny
komponenty v Německu. To zahrnuje celou škálu produktů, od kamer po záznam a přenos až
po inteligentní videoanalýzu a samozřejmě také individuálně upravený management software.
Kvalita vyrobená v Dallmeieru, kvalita vyrobená v Německu!
Společnost Dallmeier disponuje více než 35 lety zkušeností v oblasti přenosu, záznamu a
zpracování obrazu a je celosvětově předním průkopníkem řešení CCTV / IP. Tyto hluboké
znalosti používá při vývoji inteligentního softwaru a vysoce kvalitních záznamových a
kamerových technologií, které spolecnosti Dallmeier umožňují nabízet nejen samostatné
systémy, ale i kompletní síťová řešení až po rozsáhlé projekty s dokonale integrovanými
komponenty. Od začátku se společnost vždy zaměřovala na vlastní inovativní vývoj a nejvyšší
kvalitu a spolehlivost.
V průběhu let Dallmeier opakovaně dával trhu nové impulsy s novým vývojem a mimořádnými
inovacemi. Například první DVR na světě, který zavedl digitální záznam do celého odvětví CCTV
před více než 25 lety, pochází od společnosti Dallmeier. Zavedení patentovaného
multifokálního senzorového systému Panomera® mělo podobně průlomový efekt, který v
tomto odvětví začíná novou éru. Tato jedinečná kamerová technologie revolucionizuje trh a
otevírá zcela nové možnosti pro zabezpečení objektů, optimalizaci obchodních operací a
zajištění veřejné bezpečnosti. Tato skutečnost a rozsáhlé zkušenosti v oblasti CCTV a IP vedly
k vedoucí pozici na mezinárodním trhu s digitálními video-monitorovacími systémy.
www.dallmeier.com, www.panomera.com

Přihlášení k webináři - DE
https://attendee.gotowebinar.com/register/6403171297551584526?source=mailing-cz
Přihlášení k webináři - EN
https://attendee.gotowebinar.com/register/697255705208284174?source=mailing-cz
Přihlášení k webináři – CZ
Jan Bajnar
Business development manager pro CZ&SK
jan.bajnar@dallmeier.com
+420 773 676 786
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