
SOLUTII END-TO-END



Proiectul City Shob servește la

redefinirea conceptului de oraș

inteligent prin șlefuirea

standardului de comandă și

control al orașului ingeligent.

CITY SHOB

Revoluționarea orașelor așa cum le știm

City Shob este menit să furnizeze o imagine în

timp real a unui oraș din toate punctele de

vedere, prin conectarea tuturor surselor

disponibile de informații.

Acesta se bazează pe crearea de mașini, sisteme

și rețele inteligente bazate pe ICT, capabile să

schimbe în mod independent și să raspundă

informațiilor pentru a gestiona procesele și

sistemele orașului.

Sistemul identifică tiparele și sugerează alerte și

acțiuni posibile imediate asupra lor.



Prevenire și gestionare criminalității, creșterea

securității, îmbunătățirea siguranței drumurilor,

creșterea detecțiilor incălcărilor regulilor de

circulație

Fluidizarea traficului, reducerea timpului pierdut

în trafic și a ambuteiajelor, descreșterea 

numărului și impactului accidentelor

Scurtarea timpului de răspuns în cazul urgențelor,

creșterea alocării resurselor poliției rutiere,

îmbunătățirea planului de dezvoltare a

transporturilor, răspunderea promptă la

evenimentele orașului si la urgențe

BENEFICII

Sistemul City Shob garantează



BUGET SI TIMP PENTRU PRODUCTIE 

Investiție moderată, 8 săptămâni, rezultatele

încep să fie vizibile

FLEXIBILITATE SI SCALABITATE

Soluția poate fi construită și personalizată în funcție de

necesitățile fiecărui oraș

ONE STOP SHOP

Platforma conectează de una singură toate sursele de date

pentru a gestiona necesitățile orașului

PERSPECTIVE CONTINUA DE ACTIONARE

Singura soluție care furnizează administratorilor de orașe

perspectiva de continuă acțiune și gestionarea bunurilor cheie

EFICIENT SI DE INCREDERE

Deja funcționează cu succes pe siteuri foarte mari și

solicitante



City Shob

PUNCTE DE LUCRU

GESTIONAREA

EVENIMENTELOR

Stocare date evenimente,

instrumente de asistență

decizională, alerte pop-up sistem

MONITORIZAREA SENZORILOR

Arhivare video pe termen lung,

investigații video online/offline,

analitice (vehicule, persoane,

vagabondaj, face recognition)

CONSTIENTIZARE SITUATIE

USAP: Imaginea de

conștientizare a situației

unificate (senzori, spitale, școli,

secții de poliție, zone

guvernamentale, clădiri) 



Alertă și detectare automată a incidentelor

Condiții de monitorizare

Identificarea tiparelor și tendințelor

Investigarea incidentelor și suspecților

Îmbunătățirea comunicării cu ofițerii de pe teren

Facilitatea raporturilor cetățenilor

Monitorizare social media



Gama variată de funcțiuni și roluri

COMPONENTE

arhitectură liberă 

gestionarea incidentelor din trafic

identificarea entităților suspicioase

modul de investigare

analiza conținutului video

modul de recunoaștere facială

platforma C-react & C-share

open source

detecția focurilor de armă

dronă automată 

modul de analiză a datelor masive 
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