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sytuacyjną oraz zarządzanie zdarzeniami
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Pomożemy Ci zbudować przyszłościowy ekosystem bezpieczeństwa, który 
będzie dostosowany do zmieniających się potrzeb i technologii. Twoja platforma 
S-AWARE® jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania a nasi eksperci są 
do Twojej dyspozycji przez cały cykl życia produktu.

Wybierz najlepszego partnera, aby 
zbudować swój ekosystem  
bezpieczeństwa lub kontroli operacji

Systemy zarządzania bezpieczeństwem, a wśród nich systemy 
nadzoru wideo, stają się coraz bardziej złożone i generują coraz 
więcej informacji. Zarządzanie całością może staje się coraz 
trudniejsze i kosztowniejsze. Dzięki rozwiązaniu Teleste 
S-AWARE® możesz skutecznie kontrolować duże ilości  
informacji z wielu źródeł za pośrednictwem środowiska 
operacyjnego, w celu zapewnienia, że właściwe informacje są 
dostępne dla właściwych osób, kiedy i gdzie jest to potrzebne, 
oraz że właściwe działanie jest podejmowane niezwłocznie, gdy 
wystąpią nieoczekiwane sytuacje.

TELESTE S-AWARE®  
— TWÓJ KLUCZ 
DO SZYBSZEGO 
PODEJMOWANIA 
DECYZJI
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Skorzystaj z naszego wsparcia oraz dożywotnich usług
Rozszerzenia i aktualizacje, części zamienne, naprawy i konserwacja, wsparcie oprogramowania i specjalistyczne 
usługi, zdalne usługi i szkolenia dla klientów są dostępne przez cały okres użytkowania rozwiązania.

Dzielimy się z Tobą doświadczeniem w projektowaniu systemów dużej skali
Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z naszymi klientami w środowiskach o znaczeniu krytycznym.  
Nasze referencje dotyczą długoterminowych klientów i wdrożeń na dużą skalę dla wielu głównych operatorów i 
organów bezpieczeństwa publicznego, a także operatorów transportu publicznego. 

Polegaj na proponowanych przez nas technologiach
Używamy komercyjnego sprzętu, który jest sprawdzony w praktyce i zgodny ze standardami branżowymi. 
Zapewnia ciągłą pracę bez kompromisów w zakresie funkcji i funkcjonalności potrzebnych do prowadzenia 
najnowocześniejszego systemu świadomości sytuacyjnej.

Lepsza kontrola 
zdarzeń i incydentów
Podejmowanie najlepszych 
decyzji wymaga pełni 
świadomości tego, co 
dzieje się w każdej 
sytuacji. TELESTE 
S-AWARE® umożliwia 
zbieranie informacji z 
różnych źródeł w celu 
uzyskania jasnego i 
dokładnego obrazu każdej 
sytuacji i incydentu. Dzięki 
temu rozpoznawanie 
zdarzeń i alarmów jest 
szybsze i bardziej 
niezawodne oraz pozwala 
efektywnie kontrolować i 
zarządzać wszystkim, co 
się dzieje z tego samego 
interfejsu.

Prosta droga do 
inteligencji
S-AWARE® oferuje kilka 
inteligentnych 
funkcjonalności, które 
wzbogacają możliwości 
personelu. Możliwe jest 
np. ukierunkowanie 
działania i zarządzania 
przepływem pracy 
poprzez 
zautomatyzowane, 
standaryzowane 
procedury. 
Zaprojektowany do 
prostego i szybkiego 
wdrożenia sprawia, że 
korzystanie z dodatkowej 
inteligencji i 
automatycznej analizy 
danych jest łatwiejsze  
niż kiedykolwiek.

Nagrywaj, oglądaj – 
bądź gotów
Oprócz prowadzenia 
codziennych operacji, 
możesz wykorzystać 
S-AWARE® do 
raportowania, a także 
jako narzędzie do 
szkolenia w sytuacjach 
nadzwyczajnych. Możesz 
np. tworzyć scenariusze 
w oparciu o zebrane dane 
i przyszłe zdarzenia czy 
incydenty. Gdy wymagana 
jest niezwłoczna reakcja, 
wykorzystanie możliwości 
szkoleniowych zapewnia, 
że personel będzie 
gotowy na szybkie, 
dokładne decyzje i 
prawidłowe działania.

System Teleste S-AWARE® został zaprojektowany jako 
centralny punkt procesu decyzyjnego personelu. Zwiększając 
holistyczną „świadomośc sytuacyjną”, platforma tworzy 
potężne narzędzie, które znacznie poprawia efektywność i 
szybkość reagowania, znacznie wykraczając poza tradycyjne 
systemy bezpieczeństwa wideo.

INFORMACJA W TWOICH 
RĘKACH ZAWSZE  
NA CZAS
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NOWE MOŻLIWOŚCI 
DLA TWOJEGO 
ISTNIEJĄCEGO 
SYSTEMU DOZORU 
WIZYJNEGO
S-AWARE® jest dostępny jako samodzielny produkt 
lub można go wykorzystać do wniesienia dodatkowej 
warstwy do rozwiązania bezpieczeństwa i zarządzania 
informacjami Teleste S-VMX. Systemy S-AWARE® 
i S-VMX mogą być zintegrowane z tym samym 
graficznym interfejsem użytkownika.

Oprócz potężnego rdzenia wideo i bogatych funkcji 
oferowanych przez S-VMX, S-AWARE® może jeszcze 
bardziej zwiększyć wydajność i niezawodność operacji, 
łącząc wideo z innymi źródłami danych i stworzenie 
dokładnego odwzorowania sytuacji a w konsekwecnji 
szybszego podejmowania decyzji.

Jeśli Twój obecny system bezpieczeństwa wideo to nie 
S-VMX, platforma S-AWARE® będzie oferować dużą 
bazę kompatybilnych integracji, a także może być w 
pełni zintegrowany z innymi istniejącymi systemami 
zarządzania wideo. Oferuje dziesiątki sterowników dla 
różnych kamer wideo i systemów zarządzania wideo. 
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ANALIZA DANYCH & PODEJMOWANIE DECYZJI DZIAŁANIE & REAKCJABAZA DANYCH ORAZ INTEGRACJA

AGREGACJA DANYCH ORAZ 
ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI
Platforma S-AWARE® obsługuje zaawansowane funkcje gromadzenia i zarządzania 
danymi, które pozwalają uzyskać przejrzysty obraz zdarzeń i incydentów oraz 
efektywnie i niezawodnie zarządzać wszechstronnymi sytuacjami. Platforma pozwala 
wstępnie zdefiniować zautomatyzowane delegowanie zadań, aby kierować działaniami 
i podejmowaniem decyzji przez personel operacyjny, a także śledzić sytuacje w celu 
analizy, raportowania i rozwoju.

• Gromadzenie danych: S-AWARE® zbiera dane z 
dowolnej liczby oddzielnych czujników, urządzeń 
i aplikacji w ramach systemu operacyjnego. 
Te dane mogą obejmować np. wideo, alarmy, 
czujniki ruchu, informacje o lokalizacji, kontroli 
dostępu, wykrywania włamań, analityki lub 
innych istotnych informacji. Zebrane dane 
są wyświetlane w graficznym interfejsie 
użytkownika (GUI) opartym na mapie.

• Analiza, inteligencja i rozpoznawanie zdarzeń: 
dzięki S-AWARE® można automatycznie 
agregować i konsolidować dane systemowe, 
aby identyfikować i rozpoznawać zdarzenia 
i łańcuchy zdarzeń w momencie ich 
wystąpienia oraz określać priorytet każdej 
sytuacji. Zaawansowane narzędzia, takie jak 
sztuczna inteligencja, są wykorzystywane do 
wspomagania analiz w systemie.

• Skrypty oraz automatyczne scenariusze:  
Platforma S-AWARE® umożliwia wstępne 
definiowanie zautomatyzowanych skryptów 
przepływu pracy i standardowych procedur 
operacyjnych (SOP), które personel obsługi 
musi stosować w przypadku wystąpienia 
nieoczekiwanych sytuacji. Rozwiązanie to 
pozwala znacznie skrócić czasy reakcji, a gdy 
wymagana jest krytyczna reakcja, zapewni także 
personelowi istotne wytyczne operacyjne.

• Łączność pomiędzy zdalnymi systemami 
a interesariuszami: S-AWARE® pozwala 
na bezproblemową komunikację pomiędzy 
patrolami terenowymi, zdalnymi lokalizacjami 
i centrum dowodzenia, a także wspiera 
niezawodne i bezpieczne dostarczanie 
informacji pomiędzy zainteresowanymi 
stronami. W razie potrzeby rozwiązanie 
zapewnia dostępność zweryfikowanych 
informacji w czasie rzeczywistym.

• Zaawansowane wyszukiwanie: S-AWARE® 
może pomóc w zarządzaniu dochodzeniami w 
sprawie incydentów poprzez przechowywanie 
i śledzenie informacji dowodowych oraz 
gromadzenie cyfrowych i fizycznych dowodów.

• Raportowanie, odprawy i szkolenia: 
S-AWARE® przechowuje i zapisuje informacje 
ze wszystkich komponentów systemu i śledzi 
zdarzenia w celu wygenerowania ujednoliconych 
ręcznych, automatycznych lub zaplanowanych 
raportów, które można później wykorzystać 
do celów szkoleniowych i analitycznych. 
Umożliwia także dostęp do zapisanych w 
czasie odtwarzania zdarzeń, aby pomóc śledzić 
przerwy w procedurach. Gdy konieczne jest 
podjęcie krytycznych działań, wykorzystanie 
S-AWARE® do celów szkoleniowych sprawia, 
że personel działa szybciej i podejmuje 
dokładniejsze decyzjie.

Świadomość sytuacyjna - przegląd
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Teleste S-AWARE® umożliwia zbieranie, 
synchronizowanie i analizowanie 
informacji sytuacyjnych z oddzielnych 
źródeł danych w ramach jednego 
graficznego interfejsu użytkownika. 
Pomaga personelowi operacyjnemu 
w podejmowaniu decyzji podczas 
rutynowych operacji, a także w przypadku 
wystąpienia niepożądanych zdarzeń. 
Poprzez agregację różnych typów danych 
z czujników, wideo, alarmów, danych o 
lokalizacji, informacji kontroli dostępu dla 
całościowego widoku sytuacyjnego oraz 
zastosowanie inteligencji i automatyzacji 
do zarządzania zdarzeniami, platforma 
S-AWARE® stanowi potężne narzędzie 
rozszerzające zakres i możliwości Twojego 
istniejącego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem lub operacjami.

WSZYSTKIE 
TWOJE DANE 
POD KONTROLĄ

Ewolucja rozwiązania
Platforma S-AWARE® jest rozwijana pod kątem 
zmieniających się potrzeb wszechstronnych 
systemów bezpieczeństwa o znaczeniu 
krytycznym w ramach np. sektora publicznego 
(policja, władze itd.), transportu publicznego 
(lotniska, kolej, metro itp.) oraz innych. 
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W CENTRUM 
INFORMACJI – 
WSPÓLNE GUI
Teleste S-AWARE® stanowi inteligentną platformę do scentralizowania 
informacji i zarządzania wszystkimi codziennymi operacjami. Dane 
z wszechstronnych źródeł mogą być gromadzone, identyfikowane, 
analizowane i dystrybuowane w jednym, łatwym w użyciu, graficznym 
interfejsie użytkownika. W rezultacie można szybko uzyskać lepsze 
zrozumienie sytuacji, stworzyć i wykorzystać standardowe procedury 
operacyjne w celu ich rozwiązania i np. skrócić czas odpowiedzi.

Dzięki S-AWARE® możesz integrować i łączyć 
informacje z różnych systemów bezpieczeństwa i 
informacji, a także z systemów innych firm w tym 
niezwiązanych z bezpieczeństwem:

• Standardowy dozór wizyjny korzystający z 
bieżącego podglądu wizyjnego oraz nagranych 
sekwencji

• Dozór wizyjny “w ruchu” używający dronów, innych 
obiektów latajacych oraz urządzeń mobilnych

• Zdalne obiekty z uwzględnieniem patroli 
terenowych, sił bezpieczeństwa, zdalnych oraz 
lokalnych central

• Systemy przechowywania danych, iuwzględniające 
tymczasowe i docelowe zasoby dyskowe

• Narzędzia do analizy treści, w tym wykrywanie 

ruchu i obiektów, rozpoznawanie kształtów i twarzy 
oraz śledzenie lokalizacji i pozycji

• Kontrola dostępu, w tym różne punkty kontroli 
dostępu od drzwi do wind, bramy parkingowe i inne 
fizyczne bariery, a także śledzenie osób 
przebywających na terenie przez cały czas

• Odbiorniki i czujniki alarmów, w tym czujniki i 
alarmy przeciwpożarowe i dymowe oraz inne  
czujniki fizyczne

• Moduły automatyki, w tym autonomiczne  
moduły fizyczne, które mogą zdalnie sterować 
wejściami i wyjściami

• Standardowa centrala PBX (Private Branch 
Exchange) Domofon, w tym komunikacja głosowa 
przez IP w prywatnych sieciach telefonicznych

S-AWARE® przykładowa architektura
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