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Komunita Communauté De Communes Cœur 
Côte Fleurie zahrnuje řadu obcí podél pobřeží 
Normandie. Tyto obce navzájem zefektivňují 
operace, rozvoj a plánování, s uplatněním digitální 
transformace ke zrychlení společného úsilí. 
Důležitou roli v digitální infrastruktuře komunity 
hraje analýza videozáznamů, jejich prohlížení a 
sledování však vyžadovalo značný čas a lidské 
zdroje. Organizace uplatňující zákony
– včetně místních samospráv, obecní policie, státní
policie a četnictva – potřebovaly najít způsob, jak 
zefektivnit prohlížení videozáznamů a vyhledávání 
důkazů. Řešení BriefCam k obšírné analýze 
videozáznamů zavedené v roce 2016 umožnilo 
komunitě zvýšit účinnost a maximalizovat své 
investice do analýzy videa.

Po hladké integraci do komunitního systému 
Genetec VMS BriefCam rychle transformoval 
způsob realizace stávající analýzy videa v teritoriu 
a umožnil prohledávání, vyhodnocení a využití 
videozáznamů pro posílení bezpečnosti. BriefCam 
poskytl regionu vedení při zavádění a školení 
uživatelů, a nabídl přitom klíčovou podporu pro 
bezproblémovou realizaci.

V současnosti spoléhá „Interco“ na BriefCam při 
každodenně probíhajících vyšetřováních. „Díky 
předání úkolů v rámci prohlídky videa BriefCamu 
jsme schopni rychleji porozumět bezpečnostním 
událostem a trendům v celém teritoriu,“ říká Do-
minique Marchive, ředitel komunitní ICT. „Schop-
nost urychlení vyšetřování ušetří našim organiza-
cím uplatňujícím zákony značný čas na průzkum 
a vyšetřování – zejména v případech, kdy je 
třeba prohlédnout velké objemy videozáznamů.“ 
V průběhu času posloužila tato technologie k 
vyhledávání specifických zájmových objektů 
nebo osob, používá se však rovněž jako podpora 
vyšetřování tam, kde je o jeho předmětu známo 
málo faktů. Operátor může rychle prohlédnout 
hodiny a dny videozáznamů s cílem pochopit, co 
se stalo, a podpořit vyšetřovací úsilí.
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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

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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Zatímco původně bylo pro komunitu atraktivní 
řešení BriefCam VIDEO SYNOPSIS® a rozšířené 
nástroje k filtrování vyhledávání, rychle pochopi-
la, jak by mohlo toto ucelené řešení zvýšit výkon 
i za hranice účinného vyšetřování. BriefCam 
je rovněž uzpůsoben pro detekci dopravních 
přestupků a vzorců, včetně zvýšení účinnosti 
navigace lidí a vozidel v regionu. Zpracováním a 
analýzou sloučených video dat zaznamenaných 
v průběhu času umožňuje BriefCam komunitě 
Cœur Côte Fleurie identifikovat trendy, díky 
čemuž lze detekovat neobvyklé chování a proak-
tivně plánovat. V určitých oblastech například 
komunita využila počítání vozidel a na základě 
počtu automobilů, které se objeví v oblasti v růz-
ných dobách dne, měsíce a roku, může město 
plánovat předpokládaný nárůst dopravy a být 
upozorněno na to, že aktivita neodpovídá rozpo-
znaným vzorcům.

Lze rovněž nakonfigurovat výstrahy k detekci 
dopravních přestupků, které by jinak zůstaly 
nepovšimnuté. Díky tomu mohou organizace 
uplatňující zákony dle potřeby reagovat, ale 
rovněž zachytit trendy k přestupkům a zvážit, 
zda lze provést změny v infrastruktuře za účelem 
prevence tohoto nesprávného chování. Tyto 
informace mohou komunitě pomoci při instalaci 
dalších semaforů, přechodů pro chodce apod. 
na základě inteligentního porozumění pohybu 
chodců a vozidel a jeho trendům.

Při pohledu do budoucna komunita plánuje 
rozšíření aktuálního uplatnění BriefCam tak, 
aby pokrýval širší řešení. „BriefCam eliminoval 
potřebu ručního vyhledávání zájmových objektů 
ve videozáznamu. Jednoduše posoudíme poznat-
ky z tohoto řešení a potvrdíme jejich přesnost, 
čímž minimalizujeme potřebu další analýzy,“ říká 
Dominique Marchive. Nabídka možností této 
technologie pro další uživatele a kamery pomůže 
regionu předcházet bezpečnostním rizikům, dále 
zlepšovat veřejnou bezpečnost a kvalitu života 
a podpoří komunitní záměr transformovat se 
prostřednictvím inovací.
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