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VIDEOVALVONNAN MUUTTUVAT 
MARKKINAT

Asiakkaiden vaatimukset videovalvontajärjestelmien 
osalta kasvavat jatkuvasti ja investoinneilta odotetaan 
enemmän. Samaan aikaan myös uhat muuttuvat 
monimutkaisemmiksi ja turvallisuusalan 
ammattilaisten on osattava vastata uusiin haasteisiin 
tehokkaasti. Tilannetta hankaloittaa lisäksi useista eri 
lähteistä tulvivan tiedon valtava määrä.
Siksi tarvitaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa 
videota voidaan hyödyntää tehokkaasti eri 
turvallisuustekijöiden hallintaan. Yhdistämällä uusinta 
teknologiaa ja parhaita käytäntöjä voidaan vähentää 
riskejä ja turvata toiminnan jatkuvuus. 

UUDEN AIKAKAUDEN 
VIDEOVALVONTAJÄRJESTELMÄ

VisionHub vastaa vaativien asiakkaiden tarpeisiin 
hyödyntämällä videota valvomon keskipisteenä ja 
yhdistämällä tietoja muista järjestelmistä kuten 
esimerkiksi kulunvalvonnasta, palohälyttimistä, 
murtohälyttimistä ja kiinteistöautomaatiosta. 
Tilanteen havainnointia ja siihen reagoimista 
parantavat lisäksi karttapohjalla esitettävät 
tapahtumat sekä dynaaminen työnkulun 
ohjausjärjestelmä.

VAHVA. ÄLYKÄS. SKAALAUTUVA.
YKSINKERTAINEN.

VisionHub on Qognifyn uuden sukupolven 
videovalvontaratkaisu joka ominaisuuksiltaan ylittää 
perinteiset videovalvontajärjestelmät 
moninkertaisesti. Qognifyn pitkä kokemus 
videovalvontajärjestelmien suunnittelijana ja 
toimittajana takaavat järjestelmän tehokkuuden ja 
toimintavarmuuden kaikissa olosuhteissa.

VAHVA – VisionHubin tehokas tietojen 
kahdentaminen pitää huolen siitä, että yhtään videota 
ei pääse katoamaan.

ÄLYKÄS – VisionHub sisältää Qognifyn kehittämät 
videoanalyysityökalut kuten Suspect Search (Epäillyn 
etsintä) ja Object Origin (Kohteen alkuperähaku).

SKAALAUTUVA – Sopii kaikenkokoisiin kohteisiin. 
Yksittäisten kriittisten kohteiden, kuten lentokenttien 
tai asemarakennuksien, lisäksi VisionHub soveltuu 
laajojen kokonaisuuksien keskitettyyn hallintaan. Näin 
voidaan esimerkiksi useita eri yksiköitä, kuten 
sivukonttoreita, yhdistää yhteen keskitettyyn 
valvomoon.

YKSINKERTAINEN – Kehittyneet käyttöönoton ja 
konfiguroinnin työkalut helpottavat VisionHubin 
käyttöönottoa ja yhdistämistä muihin järjestelmiin.

VisionHub sisältää monipuoliset työkalut tilannehallintaan, tiedon yhdistämiseen ja esittämiseen.
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TÄRKEIMPIÄ OMINAISUUKSIA

VIDEON KÄSITTELY – monipuoliset toiminnot 
videomateriaalin hallintaan, analysointiin ja vientiin

INFRASTRUKTUURI – Qognifyn pitkä ja laaja kokemus 
videohallinnan ohjelmistokehityksestä takaa 
suorituskyvyn

KULUNVALVONNAN OHJAUS – Valmistajasta 
riippumattomat rajapinnat kaksisuuntaisella 
ohjausmoduulilla

AVOIMUUS – Integraatiomahdollisuus muihin 
turvajärjestelmiin kuten murto- ja 
palohälytinjärjestelmiin 

VISUAALISUUS – Karttapohjanäyttö tapahtumien ja 
ilmaisimien havainnollistamiseen

TILANNEHALLINTA – Yhteistoiminta, automaatio, 
työnkulun ohjaus

HELPPO KÄYTTÖÖNOTTO – VisionHub toimii 
saumattomasti Qognifyn kaikkien 
videoanalyysityökalujen, kuten Suspect Search ja 
Object Origin -työkalujen kanssa ja on laajennettavissa 
asiakkaan tarpeiden mukaisesti asteittain.
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Maailmamme on täynnä valvontakameroita. Esimerkiksi kaupunkiympäristöt, 
lentokentät ja joukkoliikenteen solmukohdat tallentavat tuhansia ihmisiä päivittäin. 
Epäillyn rikollisen, kadonneen lapsen tai minkä tahansa muun henkilön löytäminen 
tallenteista voi kestää tunteja tai jopa päiviä.

KOHTEEN LÖYTÄMINEN TUNTIEN SIJAAN MINUUTEISSA

Suspect Search videoanalyysin avulla kohdehenkilön liikkeitä on mahdollista seurata paikasta toiseen saaden 
tallenteista samanaikaisesti esiin muun tapahtumiin liittyvän videomateriaalin.

Kadonneiden henkilöiden ja epäiltyjen etsintä videotallenteista on yksi monista viranomaisten ja turva-alan 
ammattilaisten haasteista johon usein joudutaan käyttämään huomattavasti aikaa ja resursseja, saamatta silti 
välttämättä tuloksia. Suspect Search videoanalyysin avulla etsintäaikaa voidaan vähentää tunneista minuutteihin.

Videonalyysin avulla voidaan suodattaa pois jopa 95% vääristä tuloksista
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PARAS
TILANNETIETO:
HAKUTULOKSET
KARTTANÄYTÖLLÄ

Valitsemiisi kohteisiin perustuen 
hakutulokset ja niiden välinen 
reitti näytetään kartalla. Tämä 
helpottaa kohteen nykyisen tai 
viimeisimmän sijainnin 
määrittämistä. Kaikki kuvat, 
hakuun liittyvä videomateriaali ja 
sijainnit voidaan tallentaa 
myöhempää käyttöä varten ja 
välittää eteenpäin asianmukaisille 
tahoille, kuten viranomaisille.

Tuntikausien videon selaamisen sijaan voit valita videonalyysin tuottamasta kuva-
albumista parhaiten kuvaukseen sopivan kohteen 

MIKSI
SUSPECT SEARCH?

Nopeuttaa epäillyn kiinniottoa
Useiden tuntien etsinnän sijaan 
epäilty voidaan tunnistaa 
videomateriaalista minuuteissa, 
jolloin on hyvin mahdollista että 
epäilty on vielä alueella.

Tehostaa tapahtumien tutkintaa
Suspect Search on hyödyllinen 
työkalu myös tapahtumien 
jälkitutkinnassa. Epäiltyjen liikkeet 
saadaan nopeasti selville ja niistä 
saatavaa tietoa voidaan hyödyntää 
tutkinnassa.

Nopeuttaa reaktioaikaa
Parantaa huomattavasti 
ensimmäisten tilanteeseen 
vastaavien yksiköiden valmiuksia ja 
tehokkuutta kun kyseessä on 
esimerkiksi rikoksentekijän tai 
kadonneen lapsen etsintä.

Ennaltaehkäisee
Epäilyttävien henkilöiden nopea 
paikantaminen helpottaa rikosten 
ennaltaehkäisyä

Vähentää toiminnan keskeytyksiä
Epäilyttävien henkilöiden nopea 
löytyminen ehkäisee mahdollisia 
toiminnalle aiheutuvia haittoja, 
kuten alueiden sulkuja tai 
evakuointeja
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SITUATOR TILANNEHALLINTARATKAISU

Situator on markkinoiden kehittynein 
tilannehallintajärjestelmä joka saumattomasti 
yhdistää ja vertailee tietoja lukuisista eri järjestelmistä. 
Samaan aikaan järjestelmä koordinoi tehokkaimman 
mahdollisen vasteen tapahtumalle ja varmistaa, että 
kaikki operatiiviset henkilöt saavat tiedon 
tapahtumasta, sijainnista ja siihen liittyvistä 
toimintatavoista. Situator tarjoaa kaikki välineet 
valvomon koko elinkaaren hallintaan.

YHTENÄINEN JOHTAMINEN, KESKITETTY VALVONTA

Eri teknologioiden ja niiden myötä informaation kirjo 
on lisääntynyt valtavasti valvomoissa ja lisääntyy 
edelleen. Yleisen turvallisuuden ja toimintojen 
varmistamisen lisäksi oman haasteensa 
henkilökunnalle valvomoympäristöissä muodostavat 
useista eri lähteistä tuleva informaatio, eri 
järjestelmien hallitseminen sekä määräysten ja 
ohjeiden noudattaminen.

Situatorin avulla valvomotoimintojen eri osa-alueet 
kuten videovalvonta, tunnistimet, tiedonvälitys ja 
toimintaohjeet voidaan sulauttaa yhtenäiselle 
alustalle. Tilannehallintajärjestelmän avulla 
syntymässä olevat tilanteet voidaan ennaltaehkäistä ja 
niiden vaikutukset minimoida yhdistämällä älykkäästi 
eri lähteistä tulevaa tietoa.
Tilannehallintajärjestelmää voidaan käyttää myös 
suorituskyvyn arviointiin ja tilastojen käsittelyyn 
parhaiden mahdollisten toimintatapojen löytämiseksi.

Lisäksi järjestelmä valvoo prosesseja sekä automatisoi 
tiettyjä tehtäviä tilanteen kehittymisen mukaan 
vähentäen inhimillisten virheiden mahdollisuutta. 
Näin varmistetaan oikeiden toimenpiteiden tekeminen 
oikeaan aikaan, vapauttaen organisaation ja 
henkilökunnan tekemään tehokkaita ja harkittuja 
päätöksiä.
Mahdollisuus tunnistaa kehittymässä olevia tilanteita 
ja reagoida niihin ajoissa minimoiden riskejä voi 
pelastaa henkiä, turvaten samalla liiketoiminnan 
jatkuvuuden.
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RATKAISUN PÄÄPIIRTEET

NOPEAMPI, TEHOKKAAMPI REAKTIO

Situator vertailee kaikkia saapuvia tietoja ja analysoi 
kehittymässä olevia tapahtumia välittömän 
tilannetiedon muodostamiseksi. Se esittää 
automaattisesti kaikki asiaankuuluvat tiedot, 
menettelyt ja työnkulun varmistaen johdonmukaisen, 
ennalta määritetyn toimintatavan noudattamisen. 
Tämä vähentää inhimillisiä virheitä ja mahdollistaa 
optimaalisen tilanteen hallinnan.

MUKAUTUU TULEVAISUUDEN TARPEISIIN JA 
HYÖDYNTÄÄ AIEMMAT INVESTOINNIT

Aiemmat investoinnit hankaloittavat usein toimintojen 
kehittämistä, sillä kokonaisten järjestelmien 
vaihtaminen ja uusiminen on kallista. Avoimena 
ylemmän tason ratkaisuna Situator hyödyntää aiempia 
investointeja ja jopa parantaa niiden 
toiminnallisuuksia. Se on myös alusta johon uudet 
järjestelmät voidaan sulauttaa helposti mahdollistaen 
organisaation jatkuvan kehittämisen.

VARMISTAA JA YLLÄPITÄÄ YHDENMUKAISUUTTA

Toisistaan poikkeavat toimintatavat organisaatiossa 
eivät ole vain tehottomia ja kalliita, ne voivat myös 
lisätä riskejä. Automatisoidun työnkulun ja 
raportoinnin avulla Situator varmistaa, että 
toimintatavat ja menettelyt ovat yhdenmukaisia.

LAAJAT RAPORTOINTIMAHDOLLISUUDET

Toimintatapojen yhdenmukaisuuden kannalta  raportit 
ja niiden purku on erittäin tärkeää. Situatorin  
raportointiominaisuuksilla jokaisesta tapahtumasta ja 
niihin liittyvistä toteutuneista toimenpiteistä on 
saatavilla tarkkaa tietoa. Myös eri tiimien ja 
henkilöiden suoriutumista voidaan seurata ja näin 
parantaa toiminnan tehokkuutta jatkuvasti.

TILANTEEN TEHOKAS VISUALISOINTI

Situator sisältää älykkään monitasoisen tilannenäytön, 
jossa eri järjestelmistä saapuvat tiedot esitetään 
reaaliajassa karttapohjaan perustuvalla näytöllä. Näin 
on mahdollista saada paras kokonaiskuva tilanteesta. 
Lisäksi järjestelmä monitoroi jatkuvasti poikkeuksia 
jotka voivat olla merkkejä tilanteen kehittymisestä. 
Näin tapahtumiin voidaan varautua ennakkoon ja 
vähentää riskejä eskaloitumisesta.

TYÖNKULUN AUTOMATISOINTI

Kehittyneiden, helppokäyttöisten työkalujen avulla 
järjestelmän ylläpitäjät voivat luoda monimutkaisiakin 
ohjeita eri tilanteisiin rutiinitoimenpiteistä 
hälytystehtäviin. Varmuustekijänä tehtävät voidaan 
myös ohjata joko automaattisesti tai manuaalisesti 
muille henkilöille tai resursseihin mikäli toimenpiteitä 
ei suoriteta ohjeistuksen mukaisesti.
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MUUTAMIA SITUATORIN TUOMIA ETUJA

ESIMERKKITILANNE SITUATORIN HYÖDYNTÄMISESTÄ
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QOGNIFYN JÄRJESTELMIÄ SUOMESSA EDUSTAA

AM SECURITY OY
Ruissalontie 15
20200 TURKU

Vaihde
010 480 3500

Sähköpostit
etunimi.sukunimi@amsecurity.fi
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