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Єдина платформа –  

запорука успіху 

З активним розвитком кількості 

«розумних» рішень для міста 

зростає попит на платформи, які 

дозволяють об'єднати різноманітні 

системи воєдино і керувати за 

принципом єдиного вікна. 

Розрізнені інтерфейси та різна 

логіка кожного окремого продукту 

часто створюють значні проблеми 

для користувачів. В підсумку – це 

призводить до втрати часу, 

зниження продуктивності роботи 

співробітників, а в масштабах міста 

чи області - негативно впливає на 

якість надання різних послуг населенню. Розуміючи цю проблему у повній мірі, 

компанія пропонує комплекс технологічних рішень, об’єднаних в єдину 

інтелектуальну систему Inlimited Smart City. Вона забезпечує моніторинг ситуації 

та аналітику подій за багатьма напрямами, швидке виявлення загроз безпеки та 

оперативне реагування на них.  

Платформа поєднує три базові логічні елементи:  

 

Безпека міста та області 

 

Захист об'єктів інфраструктури  

 

Зв‘язок з громадськістю 

 

Ситуаційний центр 

Ситуаційний центр допомає мати в одному центрі дані з усіх ключових 

інформаційних системи, моніторити ситуацію в місті чи області в режимі 

реального часу, оперативно отримувати сповіщення про події безпеки та 

аналізувати дані систем на предмет виявлення закономірностей чи тенденцій.  
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До ТОП-5 основних складових ситуаційного центру, які формують єдиний 

інформаційний простір можна віднести:  

Моніторинг ситуації в режимі реального часу та візуальне відображення 

подій на відеостіні, наявність у системі багатошарових карт місцевості, які 

забезпечують навігацію і контроль ситуації як загалом, так і локально. 

Аналітика: отримання та обробка даних з камер, пристроїв та датчиків, 

сумісність з аналітичним програмним забезпеченням різного рівня.  

 

Push-повідомлення про події і заздалегідь створені сюжети реагування 

для автоматизації робочих процесів, збільшення швидкості реагування та 

обмеження втручання оператора. 

 

Централізований пошук, що дозволяє швидко знайти необхідні кадри, 

сигнали тривоги, події, позначки і метадані для проведення ефективного 

розслідування. 

 

Безпечний обмін даними та багаторівневий доступ до системи. 

 

Для отримання детальної інформації про побудову ситуаційного центру під 

Ваші задачі – звертайтеся до представників INLIMITED, які готові провести 

реальну чи віртуальну зустріч у зручний для Вас час.  
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