Паметно решение за јавна безбедност
Паметното решение за јавна безбедност на Македонски Телеком овозможува да се подобри општата безбедност во градот и да се зголеми
ефикасноста во спроведувањето на законот преку употреба на вмрежени камери за надзор во комбинација со широк опсег на најсовремени
модули за видео аналитика.
Јавната безбедност е една од најважните услуги што ги нуди еден град, а воедно и една од најголемите ставки во вкупните трошоци за функционирањето на градовите и општините.
Истражувањата покажуваат дека приближно 57% од оперативните трошоци на градот се припишуваат на јавната безбедност (полиција, пожарна, брза помош). Автоматизација на
процесите во оваа област придонесува градот да ги оптимизира оперативните трошоци, истовремено подобрувајќи ги услугите кон граѓаните и квалитетот на урбаното живеење.
Паметното решение за јавна безбедност, преку видео анализа во реално време, им помага на надлежните органи да ги мониторираат јавните површини со цел навремена
детекција на специфични, невообичаени настани и инциденти. На овој начин се овозможува и брза интервенција на терен, што е особено битно во итни ситуации кога секоја
секунда е важна.
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Составни делови на решението
Паметното решение за јавна безбедност на Македонски Телеком претставува целосно решение за видео надзор, кое вклучува видео камери, податочна
комуникација и софтвер за видео анализа и управување, базиран на Cloud.
Решението за видео надзор овозможува оптимизација на суровите видео податоци за подобра детекција на настани, притоа имајќи ја предвид и заштитата на
приватноста на детектираните лица. Исто така, решението има можност за естимација и анализа на бројот на присутните, времетраењето на нивното движење и
престојот на јавните места, детектирање несакани предмети, како и препознавање на табличките на возилата.

Придобивки од паметното решение за јавна безбедност
▪ Управување со информациите: Со помош на информациите од видео содржините,
тимот за надзор може да се фокусира на проценка на ситуациите и реакција на
инцидентите на самото место.
▪ Целосна автоматизација на процесите за видео надзор и намалување на
оперативните трошоци: Алгоритмите за анализа на видео записите овозможуваат
автоматизација на процесите за надзор, со што се намалуваат оперативните
трошоци за надзор и контрола на јавните места.

▪ Заштита на приватноста: Решението нуди можност за заштита на приватноста
– заматување на лицата или на предметите кои тимот за надзор нема да може
да ги препознае, но сепак ќе може да ја процени ситуацијата. Нецензурираниот
материјал ќе може да се прегледа само од специјално овластени лица или
институции.
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