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KAPITOLA 1

ÚVOD
NOVÉ APLIKACE INTELIGENTNÍHO VIDEO
DOHLEDU PRO POSKYTOVATELE
POHOSTINSTVÍ
Aby mohli lépe vyhovět stávající klientele a získávat i nové
zákazníky, musí profesionálové v segmentu pohostinství a
turistického ruchu poskytovat příjemné a bezpečné prostředí
se špičkovými službami a vynikajícím vybavením, které
uspokojí jejich hosty a naladí je, aby se znovu a znovu vraceli.
Zařízení jako jsou hotely, restaurace, zábavní parky, muzea,
konferenční centra, stadiony, kasina a výletní lodě musí
pracovat se všemi těmito prioritami a i dalšími, přičemž vždy
musí zvažovat způsoby, jak správně optimalizovat provoz, a
přitom zajistit bezpečnost a splnit zvyšující se regulace trhu.
Pro zvýšení bezpečnosti, efektivity a účinnosti mohou tyto
organizace využít řadu technologických možností. Video
monitorovací systémy jsou jedním z běžně používaných
řešení, především pro bezpečnost. To může zahrnovat
shromažďování forenzních důkazů pro vyšetřování nehod
nebo incidentů, stejně jako vzdálené monitorování různých
zařízení a prostorů, ochranu před krádeží nebo zločinem a
reakci na krizové situace. Bezpečnostní dohled je pro mnoho
podniků důležitý, ale sám o sobě nabízí omezenou hodnotu:
Protože video sítě vyžadují manuální obsluhu, pozorování,
analýzu a reakci – a protože většina CCTV sítí produkuje
ohromné množství videozáznamů – většina videí není nikdy
zkontrolována ani využita. To by vyžadovalo navýšení pracovní
síly i času na kontrolu a živé sledování zdrojů.
Cavid s.r.o. (CAmera & VIDeo) - výhradní distributor BriefCam pro Českou
a Slovenskou republiku. Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha 3

PRO PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ JE KRITICKÉ,
ABY PŘEKROČILI HRANICI TRADIČNÍHO
VYUŽITÍ VIDEO MONITORINGU
Existuje velké množství cenných informací generovaných z
videozáznamů, které lze použít k řešení různých obchodních
výzev a příležitostí. Doplňková inteligentní video technologie
umožňuje organizacím pohostinství získat přístup k těmto
datům pomocí strojového učení podporovaného umělou
inteligencí ke zpracování videa. Pokročilá detekce,
identifikace a rozpoznávání objektů, stejně jako správná
klasifikace, umožňují indexování metadat video objektů a
jejich využití pro rychlé vyhledávání ve videozáznamech,
varovná upozornění a následnou detailní analýzu v
externích aplikacích.
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ANALÝZA VIDEA PRO POHOSTINSTVÍ A ZÁBAVU
Ve vysoce konkurenčním segmentu pohostinství je nezbytné
mít přesné a užitečné informace o tom, jaké společné trendy
se objevují v průběhu času, co se děje v reálném čase a co se
přihodilo v minulosti. Vedoucí pracovníci a manažeři potřebují
kvantifikovatelné informace nejen v reálném čase, ale i
následně po události, které jim pomáhají nejen rychle reagovat
na současný stav, ale také umožňují plánování budoucnosti
založené na správných datech.

ZVÝŠENÍ ATRAKTIVNOSTI LOKALIT PRO
NÁVŠTĚVNÍKY
Tato příručka vysvětluje, jak využít investice do video
dohledu pro akceschopné, kvantifikovatelné obchodní
zpravodajství pro zvýšené zapojení hostů, povzbuzení
loajality hostů, optimalizaci vybavení pro hosty a zajištění
souladu se zdravotními a bezpečnostními nařízeními.
Pokračujte ve čtení a zjistěte, jak video zpravodajství
pomáhá nejen bezpečnostním týmům, ale mnoha dalším
zúčastněným organizacím, včetně zlepšení služeb pro hosty,
pronajímatele, řízení marketingu, lidských zdrojů a provozu.
Cavid s.r.o. (CAmera & VIDeo) - výhradní distributor BriefCam pro Českou
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Software video inteligence agreguje dlouhodobá data tak,
že marketing, provoz, zkušenosti hostů, správa zařízení a další
oddělení mohou generovat zprávy a vyhodnocovat trendy
chování nebo návštěvnosti na dané lokalitě nebo i na více
místech. Když jsou data agregována a správně vizualizována
pro přehlednější analýzu, mohou operátoři zachytit klíčové
vzorce a normy chování. Jakmile jsou normy definovány,
mohou operátoři nakonfigurovat logiku výstrah tak, aby
spouštěla výstrahy v reálném čase pro detekované
neočekávané události jako je např. shlukování, tvoření davu a
front. Kromě dlouhodobého plánování a odezvy v reálném
čase zefektivňuje video analýza prohlížení videa, když
nastanou nepředvídatelné a neodvratitelné události: Manuální
kontrola záběrů vyžaduje čas a vysokou soustředěnost
obsluhy, ale pomocí video analýzy mohou operátoři rychle a
přesně vyhledávat a filtrovat video k určení relevantních
záznamů a důkazů pro forenzní vyšetřování.
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KAPITOLA 2

VYLEPŠETE ZÁŽITKY HOSTŮ
A SPOKOJENOST NÁVŠTĚVNÍKŮ
KONTROLA SHLUKOVÁNÍ V PRODEJNÁCH A
PROSTORÁCH PRO NÁVŠTĚVNÍKY
S granulárními tepelnými mapami a dashboardy, které
vizualizují a kvantifikují aktivitu návštěvníků a vozidel
detekovanou ve videu, mohou provozovatelé snadno
analyzovat dopravní, pěší, demografické, navigační, pobytové
ale i potulné trendy. Tyto souhrnné zprávy o analýze videa
pomáhají manažerům určit, zda jsou dopravní hotspoty
oblíbenými atrakcemi nebo problematickými úzkými místy.
Díky těmto zprávám mohou porozumět tomu, co způsobuje
shlukování, připravit se na očekávanou špičku provozu a
překonfigurovat uspořádání v místě konání, rozmístění
zaměstnanců nebo značení tak, aby zajistilo hladký a
bezproblémový provoz, řiditelné vytváření front, a především
pozitivní zkušenosti hostů.
Na základě těchto zpráv o trendech mohou analytici vytvářet
customizovaná upozornění, která v reálném čase rychle
upozorní manažery na nenadálé situace, jako je vytváření
davů nebo dlouhé fronty. Rychlá reakce od pracovníků služeb,
provozu nebo bezpečnostního personálu tak, aby se
problémy vyřešily co nejdříve, nebo - ještě lépe - aby se jim
předešlo, je pro spokojenost hostů zásadní.

Cavid s.r.o. (CAmera & VIDeo) - výhradní distributor BriefCam pro Českou
a Slovenskou republiku. Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha 3
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ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ SLUŽEB A ZAPOJENÍ HOSTŮ
Zapojení hostů se samozřejmě neomezuje pouze při
událostech, jako je vytváření front nebo davu osob. Efektivní a
pozorné interakce se zákazníky jsou základem pro zajištění
spokojenosti hostů. Proto je důležité, aby provozní manažeři
byli schopni rozlišovat pohyb personálu a návštěvníků a
snadněji identifikovali trendy specifické pro zaměstnance.
Pokud například sledování videa naznačuje, že zaměstnanci
mají tendenci se shromažďovat na určitých místech nebo v
určitou dobu, lze je vyškolit, aby se rozšířili po celém místě a
efektivněji poskytovali služby hostům. Ve stejném duchu může
podrobný přehled o unikátních, nejevících zájem ale i
vracejících se návštěvnících – s vyloučením personálu – pomoci
operátorům kriticky analyzovat nabídky a optimalizovat je.
Vyšší návštěvnost a opakující se návštěvy konkrétního místa
konání, události nebo výstavy jsou známkou vyšší spokojenosti
hostů a mohou pomoci provozovatelům zařízení poskytovat
lepší služby a připravovat více individuálně přizpůsobené
nabídky hostům.

Cavid s.r.o. (CAmera & VIDeo) - výhradní distributor BriefCam pro Českou
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KAPITOLA 3

ŘÍZENÍ PRONÁJMU A
PRODEJE ZBOŽÍ
ROZVOJ BUSINESSU ZALOŽENÝ NA DATECH
Hlavním přispěvatelem ke spokojenosti hostů je vybavení,
obchody a služby nabízené v hotelu, obchodním centru, kasinu
nebo zábavním parku. Kromě toho, že jsou důležité pro lepší
spokojenost návštěvníků, jsou tyto nabídky klíčové pro zvýšení
příjmů. Proto je důležité, aby odborníci na prodej a marketing
identifikovali optimální nájemce a poskytli jim hodnotnou
nabídku. Nejen manažeři provozoven musí uspokojit své hosty,
ale také podniky nájemců v lokalitě, které zajišťují další služby a
zboží, které chce dané zařízení externě poskytovat. Díky
technologii analýzy videa mohou obchodní týmy strategicky a
úspěšně přistupovat k oběma těmto KPI.
Pro každou firmu, která si chce pronajmout prostor a zřídit
provoz v daném místě, je klíčové pochopit hodnotu lokality.
Technologie video analýzy umožňuje majitelům zařízení
poskytovat nájemcům podrobné zprávy o návštěvnosti a
provozu, které ilustrují počet unikátních, ale i vracejících se
hostů do prostor v okolí zařízení či nevšímavých návštěvníků a
demonstrují hodnotu lokality. To je užitečné jak pro pronájem
prostor, tak pro poskytování průběžného přehledu o tom, zda
podnik nebo zařízení přitahuje návštěvnost a pozornost hostů:
Například tepelné mapy cest lze použít k zobrazení toho, jak se
hosté obvykle pohybují v místě konání a jaké vybavení nebo
atrakce jsou je pro ně nejvíce (nebo nejméně) přitažlivé.
Podobně mohou vizualizace setrvání na místě naznačovat, kolik
času hosté obvykle tráví v různých oblastech zařízení.
Cavid s.r.o. (CAmera & VIDeo) - výhradní distributor BriefCam pro Českou
a Slovenskou republiku. Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha 3

MECHANISMY VIDEO REPORTINGU POSKYTUJÍ
KLÍČOVÉ OBCHODNÍ INFORMACE
Tyto a další podobné mechanismy video reportování
poskytují zásadní business vědomosti, které stratégové a
manažeři v oblasti rozvoje podnikání potřebují k
optimalizaci uspořádání zařízení, plánování atrakcí nebo
událostí a náboru vhodných nájemníků. Lze jej použít k
informování a zdůvodnění cen prostor a identifikaci, zda by
obchody mohly zlepšit příjmy a návštěvnost v alternativních
prostorech na základě demografických a provozních
informací a vyhodnocení aktivit.
www.cavid.cz
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OPTIMALIZACE VYBAVENÍ HOSTŮ
A ATRAKCÍ
Pro hotel, kasino, výletní loď nebo zábavní park lze stejné
zprávy použít jako základ pro optimalizaci uspořádání místa
konání a směřování marketingového úsilí, aby bylo zajištěno,
že místo konání oslovuje cílové publikum a poskytuje hostům
uspokojivé služby, včetně atraktivních restaurací, obchodů a
vybavení. Kvantifikovatelná datová video inteligence, která
poskytuje informace o demografii hostů, navigaci v zařízení, o
oblíbeném vybavení a atrakcích – stejně jako o špičkách
návštěvnosti – pomáhá provozovatelům zefektivnit provoz a
porozumět potřebám a preferencím hostů na detailní úrovni.

INTELIGENTNÍ MARKETING A REKLAMA
Demografické statistiky hostů mohou také prohloubit znalosti
manažera dané lokality o tom, které cílové skupiny jsou
osloveny a které marketingové kampaně, reklamy a služby
jsou pro ně nejatraktivnější. Tato demografická data řídí
plánování kampaní a má vliv na optimalizovaný a rozsáhlý
marketink prostřednictvím aktuálních nabídek, atrakcí a
událostí.

Cavid s.r.o. (CAmera & VIDeo) - výhradní distributor BriefCam pro Českou
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KAPITOLA 4

ŘÍZENÍ EFEKTIVITY PROVOZU A
DODRŽOVÁNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A
BEZPEČNOSTI
OPTIMALIZACE DISPOZICE A VYUŽITÍ PROSTORU
Vizualizace teplotních map ukazují, které oblasti ve vašem
zařízení jsou oblíbené a ve kterých oblastech dochází k
problematickému přeplnění. Tyto údaje umožňují provozním
manažerům odhalit nedostatky v navigaci v lokalitě a revidovat
dispozice a značení, nebo zlepšit personální obsazení pro
optimalizaci toku návštěvníků v celém prostoru. Maximální
využití plochy na základě použitelných a kvantifikovatelných
poznatků umožňuje provozním manažerům poskytovat hostům
ty nejlepší zážitky.

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ DLE POUŽÍVÁNÍ
Provozní manažeři mají povinnost udržovat čistá a funkční
zařízení a dodržovat normy veřejného zdraví a bezpečnosti.
Tradičně je údržba zařízení založena na rutinním rozvrhu;
manažeři však mohou zlepšit efektivitu a vytvořit čistší prostředí
pro hosty a návštěvníky dynamickým nasměrováním údržby na
základě aktuálního používání zařízení. Software pro analýzu
videa lze využít ke sledování návštěv v předem definovaném
prostoru, takže manažeři mohou vidět trendy využití v průběhu
času a plánovat údržbu i podle historického využití. Je také
možné spustit upozornění založená na pravidlech v reálném
čase, která uvědomí manažery údržby, když bylo dosaženo
kritické hodnoty a je nutná údržba. Manažeři tak mohou
přidělovat pracovníky údržby podle potřeby v čase.
Cavid s.r.o. (CAmera & VIDeo) - výhradní distributor BriefCam pro Českou
a Slovenskou republiku. Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha 3
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ZLEPŠIT DODRŽOVÁNÍ LIMITŮ OBSAZENOSTI A
POVINNOSTÍ ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOSTI
Podobně, aby pomohly manažerům zjistit obsazenost jejich
budovy nebo lokality v reálném čase, nabízejí systémy pro
analýzu videa upozornění na počet lidí, která uvědomí
manažery na překročení předem definovaných limitů
obsazenosti v různých prostorách. Alternativně mohou
systémy pro analýzu videa sledovat úrovně obsazenosti po
delší dobu, aby manažeři měli k dispozici aktuální přehled, zda
místo splňuje limity obsazenosti i z dlouhodobého pohledu.
Navíc, vzhledem k tomu, že zdravotní nařízení, jako je
povinnost nosit roušky a dodržovat odstupy mezi lidmi, jsou
nyní často vyžadovány, a to zejména v odvětví pohostinství, je
pro manažerské týmy nezbytností sledovat, kolik zaměstnanců
a hostů tyto příkazy dodržuje. Video analytické systémy umí
detekovat sociální rozestupy pomocí identifikace blízkosti a
mohou také detekovat používání nebo nepoužívání roušek.
Aby prokázali shodu pro účely auditu, mohou operátoři
analýzy videa tato data v průběhu času agregovat, aby
manažerské týmy mohly v delších časových obdobích
kontrolovat soulad s nařízením o ochraně zdraví a bezpečnosti.

Cavid s.r.o. (CAmera & VIDeo) - výhradní distributor BriefCam pro Českou
a Slovenskou republiku. Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha 3
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KAPITOLA 5

ANALÝZA VIDEA JAKO
MULTIPLIKÁTOR ÚČINNOSTI PRO
BEZPEČNOSTNÍ TÝMY

ZVÝŠENÍ SITUAČNÍHO POVĚDOMĚNÍ V REÁLNÉM
ČASE
Stejně jako provozní personál, ani bezpečnostní personál
nemůže být všude najednou a video analýza je strategickým
nástrojem pro dosažení situačního povědomí. Software pro
analýzu videa může fungovat jako multiplikátor účinnosti tím,
že prostřednictvím různých výstrah v reálném čase upozorní
operátory systému na určité chování nebo situace, které mohou
vyžadovat bezpečnostní posouzení a zásah: Změny osvětlení
nebo nadměrné shlukování lidí nebo vozidel může znamenat
narušení bezpečnosti a vytváření front nebo davů může
naznačovat nedostatek personálu. V obou scénářích, s
varováním na základě dat z videozáznamů, tak mohou být
příslušné osoby s rozhodovací pravomocí informovány a
upozorňovány v reálném čase, aby mohly včas reagovat.

RYCHLÉ VYŠETŘOVÁNÍ PO UDÁLOSTI
Video monitoring zachycuje incidenty, které je třeba vyšetřit,
včetně krádeží v obchodech, krádeží zaměstnanců, zranění na
pracovišti, stížností zákazníků nebo stížností na obtěžování.
Řešení pro analýzu videa BriefCam urychlí prohlížení videí tím,
že operátorům umožňuje rychle a přesně filtrovat videa z více
kamer, takže bezpečnostní týmy mohou zaměřit vyšetřování
pouze na relevantní informace a rychle najít důkazy. Rychlá
kontrola záznamů po incidentu může být využita k ověření
tvrzení nebo vyvrácení nepravdivých tvrzení, a tím k lepšímu
pochopení incidentů a omezení soudních sporů.
Cavid s.r.o. (CAmera & VIDeo) - výhradní distributor BriefCam pro Českou
a Slovenskou republiku. Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha 3
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KAPITOLA 6

SPOLEČNÁ ANALÝZA
DAT PRO VÍCE LOKALIT
Navíc pro společnosti, které provozují celé
řetězce zařízení, může analýza videa
agregovat kteroukoli z výše uvedených
zpráv business inteligence napříč řetězcem,
aby umožnila výkonným manažerům
porovnat trendy a KPI's v různých
lokalitách. Mohou také centralizovat
správu zabezpečení tím, že upozorní
operátora v centrále společnosti, když jsou
spuštěny výstrahy v reálném čase v
libovolné lokalitě, a mohou přijímat zprávy
o těchto výstrahách v reálném čase,
agregované z více míst v čase, aby získali
přesná data o bezpečnostních problémech.

Cavid s.r.o. (CAmera & VIDeo) - výhradní distributor BriefCam pro Českou
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KAPITOLA 7

ZLEPŠENÍ MODELU ŘÍZENÍ
PERSONÁLU
ANALÝZA BEZPEČNOSTI PRACOVIŠTĚ,
UPOZORNĚNÍ NA INCIDENT A VYŠETŘOVÁNÍ
Vedoucí pracovníci v pohostinství a jejich kolegové v oblasti
lidských zdrojů jsou odpovědní za zajištění bezpečnosti
zaměstnanců, optimalizaci jejich produktivity, prošetřování
nároků na pracovišti a zmírňování rizik a nákladů, jako jsou
nároky na odškodnění pracovníků. Software pro analýzu
videa rozšiřuje hodnotu a užitečnost investic do video
dohledu tím, že svou funkcionalitou umožňuje splnění
takových cílů.
Pro zvýšení bezpečnosti na pracovišti a proaktivní
monitorování bezpečných návyků a chování mohou analytici
nakonfigurovat výstrahy založené na pravidlech v reálném
čase, které upozorní operátory, když nastanou definované
podmínky. Aby se například předešlo krádežím nebo
nehodám, může být video analytický systém nakonfigurován
tak, aby upozornil, když jsou lidé detekováni v oblasti, která je
běžně pro ně uzavřená. Systém může také monitorovat počet
osob v celé budově nebo v určité oblasti a spustit výstrahu,
pokud byla překročena předem nastavená hranice
obsazenosti. Podobně lze bezpečnost pracovníků zlepšit
upozorněním operátorů systému na osamělého pracovníka v
dané oblasti nebo na nadměrný počet osob v nakládacím
prostoru a také pro sledování těchto jevů.
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POUŽÍVÁNÍ VIDEOANALÝZY K RYCHLÉMU A
DŮKLADNÉMU PROHLEDÁVÁNÍ VIDEA
Manažerské týmy mohou rychleji vyšetřovat incidenty
zaměstnanců, jako jsou stížnosti na obtěžování nebo
nehody na pracovišti. Video analýzu lze například použít
ke zjištění blízkosti mezi lidmi, což může pomoci
odborníkům v oblasti lidských zdrojů zjistit, zda byl
zaměstnanec, který je vyšetřován kvůli obtěžování, někdy v
těsné blízkosti žalobce. Zlepšení vyšetřování incidentů
tímto způsobem pomáhá manažerům buď ověřit nároky,
nebo vyvrátit nepravdivá tvrzení, což může omezit soudní
spory a snížit náklady.
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SHRNUTÍ
Software pro analýzu obsahu videa
BriefCam představuje pro organizace
pracující v pohostinství, ubytování a
cestovním ruchu účinný způsob, jak využít
své stávající investice do video
monitoringu. Díky využití dat z
videozáznamů umožňuje komplexní
software pro analýzu videa uživatelům
rychle prohlížet záznam, získávat situační
povědomí a shromažďovat obchodní
informace jak z jednotlivých míst, tak i z
ostatních lokalit daného řetězce. Velká
funkcionalita softwaru pro inteligentní
analýzu videa nabízí organizacím v tomto
segmentu četné způsoby, jak
shromažďovat tyto cenné informace,
které lze použít ke zvýšení spokojenosti a
loajality hostů, optimalizaci vybavení
zařízení, řízení dopravních toků,
optimalizaci uspořádání místa konání,
zajištění souladu se zásadami ochrany
zdraví a bezpečnosti, zlepšení
zabezpečení a v neposlední řadě také ke
zvýšení obratu.
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BRIEFCAM®
BriefCam® je přední poskytovatel softwaru pro analýzu videa, který umožňuje lidem, společnostem a komunitám odemknout tuto
hodnotu z obsahu video monitoringu. Platforma pro analýzu videa BriefCam poskytuje přesná, flexibilní a komplexní řešení a
nabízí cenné poznatky pro urychlení vyšetřování, zvýšení situačního povědomí a zlepšení řízení provozu.
Technologie VIDEO SYNOPSIS® je registrovaná ochranná známka společnosti BriefCam, Ltd. Další informace o řešeních analýzy
video obsahu společnosti BriefCam naleznete na adrese https://www.briefcam.com/.
Cavid s.r.o. (CAmera & VIDeo) 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

VIDEO SYNOPSIS® is a registered trademark of BriefCam® Ltd.
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