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Soluţii româneşti de
securitate premiate
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Toți
cei
premiați
și
“
menționați sunt
membri A.R.T.S. !
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Parking Spotter

Parking Spotter este o solutie de analzia video dezvoltata de o echipa de
programatori romani cu vasta experienta in Analiza Video si Cloud
Computing. Acestia sunt Ovidiu Ciurte, Mihai Gheorghe, Vlad
Crăciunescu si reprezinta grupul de firme Helinick-Siel Invest.
In luna februarie a acestui an Parking Spotter a castigat premiul
Milestone „Kickstarter of the year” , la un concurs organizat la nivel
mondial de catre Milestone Systems, unul dintrei cei mai importanti
jucatori globali din industria de VMS.
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Parking Spotter

Solutia are la baza un algoritm, dezvoltat de catre echipa noastra, care
permite analizarea imaginilor de pe camerele video, instalate in parcarile
clientilor, pentru a extrage disponibilitatea locurilor de parcare
supravegheate. Starea de Liber/Ocupat a unui loc este salvata in Cloud
pentru a fi pusa la dispozitia :
▰ Utilizatorilor finali, care vor obtine informatii despre cel mai apropiat
loc de parcare si vor fi ghidati catre acesta, cu ajutorul aplicatie de mobil
pusa la dispozitie;
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Parking Spotter

▰ Posesorilor de parcari care vor avea la dispozitie un set complex de
rapoarte in ceea ce priveste Gradul de Ocupare al parcarii, ocuparea intre
diverse sectoare ale parcarii, timpul mediu de parcare, ocuparea unor
locuri destinate anumitor categorii de persoane fara drep, ocupare unor
locuri unde parcare este interzisa si asa mai departe.
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MATRISK

MATRISK este o aplicație software destinată evaluării riscurilor la
securitatea fizică care implementează o metodologie de analiză de risc
bazată pe identificarea activelor relevante în organizație din perspectiva
riscurilor la securitatea fizică, a analizei scenariilor de amenințare și pe
cunatificarea riscului în baza matricei plauzibilitate-consecințe. Printre
avantajele oferite de aplicația MATRISK : reducerea semnificativă a
timpului de lucru, facilități pentru urmărirea măsurilor propuse și a
costurilor, generarea facilă a rapoartelor de evaluare și a documentelor
anexe etc.
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MATRISK

MATRISK este un produs matur, dezvoltat 100% cu capital și expertiză
românească și care și-a câștigat aprecierea celor care-l utilizează în
activitatea de evaluare a riscului la securitatea fizică. MATRISK a primit
și recunoasterea specialiștilor în securitatea fizică. Astfel, în cadrul galei
OSPA 2016, D-l Petcu si echipa sa de la Onest Solutions au fost rasplatiti
pentru inventivitatea si munca depusa.
Gama Matrisk gama este completată alte două produse de top – Matrisk
Data Center și INTEGRAM, produse lansate cu prilejul participării Onest
Solutions la Romanian Security Fair 2016.
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AC&SSM
AC&SSM este un sistem de acces control si software de gestiune a SSM
(Securitatea si Sanatatea in munca) precum si a costurilor cu manopera
contractatilor. Este dedicat entitatilor de tip industrial si dezvoltat ca urmare a
nevoii de crestere a sigurantei lucratorilor care executa lucrari in astfel de siteuri. De asemenea, ofera un instrument util pentru manageri, de planificare si
urmarire a costurilor cu investiile si mentenanta.
Implementat cu succes inca din 2009 in patru site-uri din zona industriei
cimentului, sistemul si-a dovedit viabilitatea, fiabilitatea si flexibitatea, beneficiind
de echipamente de top din zona hardware-lui, de un software open source, viabil
si de o echipa entuziasta care a respuns provocarilor lansate de catre Beneficiar.
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AC&SSM

Beneficiile implementarii acestui sistem s-au concretizat in:
▰ cresterea nivelului de pregatire si siguranta, sub aspectul SSM, a personalului
contractant implicat in diverse actvitati in cadrul site-urilor;
▰ introducerea de proceduri de masurare a capacitatii safety si tehnice ale
contractantilor;
▰ planificarea lucrarilor de investitii si de mentenanta, executate de contractanti, tinand
cont de restrictiile SSM
▰

evidentierea costurilor orare cu manopera pe lucrarile realizate, pe categorii de lucrari

▰

localizarea pe o harta a lucrarilor care se realizeaza in site
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AC&SSM

Noutatea acestui sistem consta in realizarea unei platforme comune
intre sistemul de acces fizic si aplicatia software de gestiune astfel incat
prin sincronizare sa existe schimb de informatii in ambele sensuri
respectiv transmitere de restictii de acces catre sistem si tranzactii de
intrare iesire catre aplicatie.
„Vinovat” de existenta acestui produs este domnul Tase Balacescu si
echipa sa de la firma Bit servicii.
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Mulţumesc!
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