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BRIEFCAM HELPS INCREASE SECURITY AND 
IMPROVE OPERATIONS IN LEADING US HOSPITAL

Massachusetts General Hospital (MGH) has 
a 17-acre urban campus and several satellite 
facilities around the Boston area. With 29 
contiguous and 14 separate buildings, 130 

60,000 people coming through every day, it 
is a microcosm of the city. The security and 
operational challenges are enormous, and the 
hospital’s security dispatch centers receive 
315,000 calls for service every year.

MGH deploys a wide range of surveillance 
technologies to cover all its locations. The 
hospital network has more than 1,000 video 
cameras at its main campus, and 13,000 
cameras overall. The hospital upgraded its 
video surveillance system to achieve more 

however this failed to address the challenge 
of how to review and analyze hours of 
footage and turn the video data into 
actionable information.

THE CHALLENGE

THE SOLUTION
MGH selected BriefCam for rapid review, 
search and analysis of the vast amount of 
video recorded daily at the hospital. BriefCam 
was integrated into the hospital’s
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What we don’t have is tremendous amounts 
of labor that can spend hours – or in many cases, 

days – that we need to go through video. So 
we can take eight hours of video, and BriefCam 

creates the ability for somebody to go through it 
in less than an hour.

Milestone XProtect® video management software 
(VMS), enabling the hospital to handle security 

proactive way, directly from within the VMS.

BriefCam’s Video Synopsis® technology is 
enabling MGH to review hours of video in a 
matter of minutes, as well as helping address 

people in restricted areas, and identifying cars 

Massachusetts General Hospital 
(Všeobecná nemocnice státu Massachusetts - MGH) 
se rozkládá na ploše téměř 7 hektarů, jejichž součástí 
je městský kampus a několik satelitních zařízení v okolí 
Bostonu. Nemocnice se skládá z 29 propojených  
a  14 samostatných budov, 130 detašovaných poboček, 
pracuje zde 30 000 zaměstnanců a nemocnicí každý 
den projde na 60 000 osob. Svým způsobem se tedy 
jedná o takový mikrokosmos města. Úkoly v oblasti 
bezpečnosti a provozu, s nimiž se musí nemocnice
vypořádat, jsou obrovské a bezpečnostní dispečinková 
střediska v nemocnici dostávají každoročně 315 000 
hovorů vyžadujících zdravotní zásah.

Společnost MGH využívá širokou škálu technologií 
sledování, která pokryjí všechna její místa. Nemocniční 
síť má v hlavním kampusu více než 1 000 videokamer 
a celkově 13 000 kamer. Nemocnice zmodernizovala 
svůj systém sledování pomocí videokamer tak, aby do-
sáhla efektivnějšího nahrávání a správy videozáznamů, 
což však nedokázalo vyřešit problém, jak prohlížet 
a analyzovat hodiny videozáznamů a transformovat 
video data na informace, na jejichž základě lze jednat.

MGH si vybrala BriefCam proto, že umožňuje rychlé 
přezkoumání, vyhledávání a  analýzu obrovského 
množství videozáznamů zaznamenaných denně v ne-
mocnici. BriefCam byl zabudován do nemocničního 

ŘEŠENÍ

softwarového systému pro řízení videozáznamů Miles-
tone XProtect® (VMS), který umožňuje nemocnici zvládat 
bezpečnostní otázky účinnějším, přesnějším a aktivnějším 
způsobem přímo z VMS.

Technologie BriefCam Video Synopsis® umožňuje společ-
nosti MGH prohlédnout si hodiny videozáznamů během 
několika minut a pomáhá řešit provozní problémy, jako 
je nalezení neoprávněných osob v omezených oblastech 
a identifikace automobilů, které v okolí nemocnice jedou 
v protisměru.

      Nyní nemusíme vynakládat obrovské množství 
práce, které trvá celé hodiny - nebo v mnoha 

případech dny - a během níž musíme 
prostudovat videozáznamy.  

Díky BriefCam si můžeme projít osm hodin 
videozáznamu za dobu kratší, než je jedna hodina.

Bonnie Michelman
CPP, MGH Policejní ředitelka,

Bezpečnostní a venkovní služby

BRIEFCAM POMÁHÁ ZVYŠOVAT BEZPEČNOST 
A ZLEPŠUJE PROVOZ V JEDNÉ Z NEJVĚTŠÍCH 
NEMOCNIC V USA
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Cavid s.r.o. reprezentuje společnost BriefCam na českém 
a slovenském trhu a je jeho výhradním autorizovaným 

a certifikovaným distributorem. Působí zde pomocí sítě 
lokálních obchodních a technologických partnerů.

Více informací na www.cavid.cz  
nebo nám pošlete email: info@cavid.cz
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THE RESULTS

Since there are no cameras in the restrooms, video 
footage from the hallway outside had to be reviewed 
– summing up to hours of footage. Using BriefCam, 
MGH security quickly searched for individuals passing 
through the hallway during the rough time span of 

individual.

PROACTIVE PLANNING
The MGH campus includes a small museum open 

to the public. Using BriefCam, the hospital was able 
to quickly quantify how many people visited the 
museum on any given day, enabling better planning 
of operational needs.

The ability to rapidly pinpoint objects by 
appearance such as people, vehicles, size and 

these objects such as direction, speed or path, 
has helped MGH address the wide ranging 

reviewing video. 

Finally, MGH is planning to use BriefCam to 
facilitate regulatory compliance across the 
hospital, such as inspecting the adherence of 
personnel with hand washing guidelines and 
medical dress codes.

EASE OF USE
BriefCam is seamlessly integrated into the 
hospital’s Milestone VMS and is accessible at the 
click of a tab.

IMPROVED EFFICIENCY
An hour of video is viewed in a minute, freeing 

FASTER TIME-TO-TARGET
 An elderly man brought into MGH’s emergency 
room walked out of the hospital unnoticed. By 

Cameras covering paths of egress were selected 
for review using BriefCam. Within minutes, MGH 
security discovered that the man had walked to 
a nearby metro station stop. The transit police 
were contacted and ensured his safe return. 

SAFER & MORE SECURE
MGH received a report of egregious behavior in 

the restrooms, without indication of the time of 
occurrence.

ABOUT BRIEFCAM
BriefCam is the industry’s leading provider of Video Synopsis® and Deep Learning solutions for rapid 
video review and search, real-time alerting and quantitative video insights. By transforming raw video into 
actionable intelligence, BriefCam dramatically shortens the time-to-target for security threats while increasing 
safety and optimizing operations. 
BriefCam products are deployed by law enforcement and public safety organizations, government and 

transportation agencies, major enterprises, healthcare and educational institutions, and local communities 
worldwide. BriefCam’s groundbreaking technology has been recognized with a series of industry accolades, 
including The Wall Street Journal Technology Innovation Award, Security Products Magazine New Product 
of the Year, SIA New Product Showcase Best in Video Analytics Award, and CNBC Europe’s 25 Most Creative 
Companies.

Bonnie Michelman,
CPP, MGHDirectorof Police, Security 

and Outside Services

Just through BriefCam, being able to go 
through it [video footage] very quickly, we were 

able to identify the exact time frame and the 
exact individual who was creating the problem.

© BriefCam 2018. All rights reserved.

Cavid s.r.o. represents BriefCam solution on this market, is BriefCam‘s authorized and certified distributor.
Cavid operates in close cooperation with a network of local business and technology partners.
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VÝSLEDKY

Schopnost rychle určit objekty podle vzhledu - mohou 
to být lidé, vozidla, velikost a barva, a upřesnit vyhle-
dávání podle chování těchto objektů, jako je směr, 
rychlost nebo trasa, pomohla MGH řešit širokou škálu 
požadavků různých profilů uživatelů, kteří si videozá-
znam prohlíží.

 A konečně, MGH hodlá používat BriefCam k usnad-
nění dodržování předpisů v nemocnici, jako je kontrola
dodržování povinností pracovníků s ohledem na mytí 
rukou a způsob oblékání.

SNADNÉ POUŽITÍ
Technologii BriefCam lze bezproblémově integrovat
do Milestone VMS nemocnice a je dostupná kliknutím 
na záložku.

VYŠŠÍ ÚČINNOST
Hodinu videozáznamu lze vidět za minutu, což uvol-
ňuje ruce pracovníkům nemocnice, kteří se pak mo-
hou zaměřovat na jiné důležité úkoly.

RYCHLÁ REAKČNÍ DOBA
Starší muž, který byl přivezen na pohotovost MGH 
odešel bez povšimnutí z nemocnice. Než o tom byla 
informována ochranka, muž zmizel.
Kamery pokrývající cesty výstupu byly vybrány ke kon-
trole pomocí BriefCam. Během několika minut zjistila
ochranka MGH, že muž odešel na nedalekou stanici 
metra. Byla kontaktována dopravní policie, která za-
jistila jeho bezpečný návrat.

VYŠŠÍ BEZPEČNOST
MGH obdržela zprávu o nevhodném chování v toale-
tách bez uvedení doby výskytu.

Vzhledem k tomu, že na toaletách nejsou žádné kamery, 
bylo nutné si prohlédnout videozáznamy z chodby venku 
- což představovalo hodiny videozáznamu. Díky použití
BriefCamu ochranka MGH rychle vyhledala osoby, které 
přibližně během časového úseku incidentu procházely 
chodbou a dokázala identifikovat osobu, která se nevhod-
ného chování dopustila.

AKTIVNÍ PLÁNOVÁNÍ
Areál MGH zahrnuje malé muzeum přístupné veřejnosti. 
Pomocí BriefCam byla nemocnice schopna rychle kvantifi-
kovat, kolik lidí navštívilo muzeum v daný den, což umožňuje 
lepší plánování provozních potřeb.

     Prostřednictvím BriefCamu, který nám umožňuje 
rychle procházet videozáznamy, jsme dokázali identi-
fikovat přesný časový rámec a konkrétní osobu, která 

tento problém vytváří.

Bonnie Michelman
CPP, MGH Policejní ředitelka,

Bezpečnostní a venkovní služby

© BriefCam 2020. All rights reserved.VIDEO SYNOPSIS® is a registered trademark of BriefCam® Ltd.

BriefCam je předním poskytovatelem řešení Video Synopsis® a Deep Learning pro rychlé prohlížení a vyhledávání 
ve videozáznamech, rozpoznávání obličejů a registračních značek, upozorňování v reálném čase a kvantitativní 
statistiky videa. Transformací provozních videozáznamů do podoby informací, na jejichž základě lze provést 
příslušná opatření, BriefCam dramaticky zkracuje dobu reakce na bezpečnostní hrozby a zvyšuje bezpečnost a 
optimalizaci provozu. 

Produkty BriefCam jsou využívány organizacemi uplatňující zákony, bezpečnostními, vládními a dopravními 
agenturami, významnými podniky, zdravotnickými a vzdělávacími institucemi a samosprávními celky po celém 
světě. Více informací ohledně analýzy videozáznamů pro rychlé nalezení relevantních řešení získáte na 
www.briefcam.com




