
OFERTA 



Szanowni Państwo 

 

Pragniemy przedstawić Państwu naszą ofertę na budowę 

nowoczesnego monitoringu wizyjnego, opartego o zaawansowane 

technologie analityki wideo wykorzystujące sztuczną inteligencję 

wspomagającą człowieka, w działaniach prewencyjnych. 

 



 
 
 CO OFERUJEMY 

   

 Oferowane przez nas systemy oprócz standardowej funkcjonalności 

monitoringu wizyjnego, czyli obserwacji i nagrywania zdarzeń, dodatkowo 

korzystają z inteligentnych rozwiązań. Zastosowanie przez nas w szerokim zakresie 

zaawansowanej analityki wideo oraz sztucznej inteligencji w naszych 

rozwiązaniach, umożliwia natychmiastową identyfikację wielu zagrożeń, a także 

pozwala w znacznym stopniu ograniczyć lub całkowicie wyeliminować zagrożenia, z 

którymi spotykamy się w przestrzeni publicznej i nie tylko. Inteligentny monitoring 

proponowany przez naszą firmę oprócz poprawy bezpieczeństwa publicznego miast 

i gmin, wspomaga organizacje ruchu w miejscach publicznych oraz informuje 

mieszkańców o jakości wdychanego powietrza i aktualnych warunkach 

pogodowych w danym obszarze działania. 



 
 
 OFERTA NA CZASIE 

   

 Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie zmusza nas 

wszystkich do rygorystycznego przestrzegania higieny osobistej oraz zachowania 

odpowiednich procedur w kontaktach międzyludzkich. Dlatego wychodząc 

naprzeciw potrzebom i wiedząc jak bardzo ważna jest identyfikacja potencjalnych 

osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2, proponowane przez nas systemy 

termowizyjne zawarte w naszej ofercie, umożliwiają między innymi wykrywanie i 

identyfikację osób, które mają podwyższoną temperaturę ciała i przemieszczają się. 

 Wykorzystując termowizję, czyli systemy z kamerami termowizyjnymi, 

mierzącymi w czasie rzeczywistym temperaturę ciała osób obserwowanych, 

jesteśmy w stanie uniknąć kontaktu z takimi osobami i co za tym idzie, pozwoli to 

nam zminimalizować zagrożenie epidemiologiczne.  
 

 

 



 
 
 PROPONUJEMY BEZPIECZNIEJ 

 Zaawansowana analityka wideo zastosowana w monitoringu pozwala na 

poprawę bezpieczeństwa na drogach miast i gmin, poprzez nadzorowanie 

prawidłowego poruszania się pojazdów na ulicach oraz identyfikacji pojazdów 

poszukiwanych, w postaci zaimplementowanych takich funkcjonalności jak: 
 

 wykrywanie jazdy pod prąd, 

 wykrywanie przejazdu na czerwonym świetle, 

 wykrywanie korków ulicznych, 

 rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów, 

 klasyfikacja pojazdów, 



 
 
 WIĘCEJ, BEZPIECZNIEJ I ZDROWIEJ 

 Zastosowanie analityki wideo w połączeniu ze sztuczną inteligencją, 

potrafi podnieść poziom bezpieczeństwa i zdrowia osób znajdujących się w różnych 

miejscach użyteczności publicznej poprzez wykrywanie i identyfikację zachowań 

osób, są to takie możliwości systemu jak: 
 

 wykrywanie dużych skupisk ludzi, tłumu, 

 wykrywanie wtargnięcia w zastrzeżoną strefę, 

 wykrywanie pozostawionego i/lub zabranego (kradzież) obiektu, 

 zliczanie ludzi i obiektów, 

 wykrywanie broni i podejrzanych zachowań, 

 wykrywanie upadku i zasłabnięcia,  
 

 Stacja pogodowa poinformuje nas o aktualnym stanie naszego powietrza, 

wilgotności, temperaturze i jeśli stan powietrza będzie zły także ostrzeże przed 

SMOGiem. 



Zapraszamy do kontaktu: 

Adam Mróz 

smartcity@hawetelekom.com 

Tel: +48 509 633 925 

 
 
 NAPRAWDĘ WARTO 

 Większy poziom bezpieczeństwa, 

 Łatwiejsza walka z zagrożeniami, 

 Skuteczna prewencja, 

 Atrakcyjny model finansowania, 

 Bezpieczne planowanie budżetu, 

mailto:adam_mroz@hawetelekom.com

