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KOMENDA WOJEWÓDZKA 

POLICJI
 
W kwietniu 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji  w Krakowie firma Comarch wdrożyła system 
Skracania Wideo, który jest elementem szerszego 
rozwiązania jakim jest Platforma Comarch Security. 
Współpraca policjantów zajmujących się analizami 
nagrań z monitoringów CCTV i zespołu ekspertów 
Comarch pozwoliła na wypracowanie planu 
działania i na osiągnięcie zamierzonych celów.

Wdrożenie Comarch obejmowało przygotowanie 
samodzielnej stacji roboczej z zainstalowanym 
systemem Skracania Wideo, który wspomaga 
funkcjonariuszy w ich codziennej pracy. Policjanci 
zostali również przeszkoleni w zakresie obsługi 
systemu i  wykorzystania narzędzi analitycznych 
do działań dochodzeniowych z wykorzystaniem 
zgromadzonych materiałów wideo.

 
 
 

 

TECHNOLOGIA

Platforma Comarch Security to odpowiedź na 
problem analizy setek godzin nagrań z wielu kamer 
monitoringu CCTV, które są zbierane w  trakcie 
prowadzonych śledztw. Rozwiązanie umożliwia 
inteligentną oraz szybką analizę wielu nagrań 
pochodzących z różnego rodzaju kamer, w różnych 
formatach i różnej jakości. Zastosowanie filtrów na 
nagraniach wideo pozwala na skuteczne i szybkie 
poszukiwanie osób, pojazdów lub obiektów. Nasz 
system powstał z myślą o ułatwieniu i usprawnieniu 
pracy funkcjonariuszy, co przyczynia się do poprawy 
bezpieczeństwa publicznego oraz  skuteczności 
działania policji. 

System wdrożony w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie działa w ramach lokalnej stacji 

roboczej. Stacja spełnia wymogi bezpieczeństwa 
działając bez konieczności komunikacji 
z  zewnętrznymi modułami poprzez sieć LAN 
i  WLAN. Wykorzystuje również pre-instalowane 
przez Comarch komponenty systemu i interfejs 
webowy do obsługi całego procesu oraz analizy 
nagrań prowadzonych przez użytkowników.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

 n Analiza potrzeb i wymagań

 n Instalacja systemu na dedykowanej stacji 
roboczej

 n Opracowanie procedur wsparcia technicznego 
użytkowników

 n Przygotowanie obsługi niestandardowych 
formatów wideo

 n Szkolenie użytkowników systemu
 

KORZYŚCI

 n Usprawnienie pracy w zakresie przygotowania 
dowodów w prowadzonych sprawach

 n Szybka oraz prosta analiza materiałów 
pochodzących z monitoringu miejskiego

 n Większa wykrywalność przestępstw dzięki 
funkcjom inteligentnej analizy obrazu

 

ELASTYCZNOŚĆ SYSTEMU
 
Wdrożony system posiada strukturę modułową, 
która umożliwia jego rozbudowę o kolejne 
funkcjonalności: 

Rozpoznawanie tablic, umożliwiające 
zbieranie informacji o numerach 
pojazdów zarejestrowanych przez 
kamery wideo

Rozpoznawanie twarzy, pozwalające na 
rozpoznawanie osób poszukiwanych 
na  archiwalnych nagraniach wideo 
z monitoringu miejskiego



PLATFORMA COMARCH 
SECURITY

Oprogramowanie jest gotowym produktem, którego wdrożenie u klienta 

nie wymaga integracji z istniejącymi systemami monitoringu CCTV, 

a jednocześnie stanowi ich istotne uzupełnienie. Dzięki temu możliwe jest 

łatwe i szybkie wykorzystanie systemu u wielu klientów niezależnie od obszaru 

działalności. W najbliższym czasie planujemy dodatkowo uruchomienie 

usługi Skracania Wideo w chmurze, co może stanowić ciekawą alternatywę 

dla mniejszych klientów.
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