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Nasza firma, założona w 2012 roku 

ma siedzibę w Wielkiej Brytanii.

Opracowujemy, produkujemy i 

wprowadzamy na rynek niezawodne i 

trwałe rozwiązania bezpieczeostwa

Oferujemy wsparcie sprzętowe i 

programowe

Nasze kamery zostały 

zaprojektowane przez specjalistów 

od bezpieczeostwa we don’t follow 
we innovate

O firmie

Z powodzeniem wdrożyliśmy ponad 
3000 kamer dla sił policyjnych i 
podpisaliśmy umowy z organizacjami z 
sektora prywatnego i publicznego, 
zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na 
całym świecie.

Jesteśmy dumni z dostarczania 
produktów, na których nasi klienci 
mogą polegad, oferując im najwyższy 
poziom wsparcia, wszędzie tam, gdzie 
go potrzebują
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O firmie

"B-Cam Ltd, wiodący innowator, producent i sprzedawca kamer nasobnych, stał 
się pierwszą firmą, która dołączyła do Secured by Design (SBD), krajowej 
inicjatywy zapobiegania przestępstwom policyjnym.

Kamery rejestrują wysokiej jakości nagrania wideo i audio i mogą byd 
wykorzystywane do tworzenia dowodów w sprawach karnych i antyspołecznych 
w sądach.”

W marcu 2017 roku kamery nasobne firmy B-Cam
stały się pierwszymi uznanymi i akredytowanymi
przez Secured by Design; Narodowa Organizacja
Policji zajmująca się poprawą bezpieczeostwa i
zapobieganiem przestępczości.
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O firmie

Marka Made in Britain jest akredytowana dla firm,
które sprzedają towary, które zostały
wyprodukowane lub przeszły ostateczną istotną
zmianę w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przed
sprzedażą.

‘Nasze kamery są zaprojektowane, opracowane i
wyprodukowane w Anglii. Zapewnia to bliską współpracę z
producentem i większą reaktywnośd w ewolucji produktów‘

Herman Vermaak, CEO B-Cam Ltd
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O firmie

Reputacja British Assessment Bureau została ustanowiona w 1969
roku jako specjalista w zarządzaniu systemem certyfikacji. Obecnie
certyfikują organizacje zgodnie z uznanymi standardami, w tym ISO
9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzanie środowiskiem),
ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeostwem informacji) i OHSAS 18001
(zarządzanie bezpieczeostwem i higieną pracy).

Firma B-Cam Ltd z siedzibą w Reading (Wielka Brytania), producent i dostawca 
kamer nasobnych, uzyskała certyfikację zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 
9001: 2015 i ISO 27001: 2013, ustanawiając ją jako jednego z liderów w swojej 
branży.
Ta niezależna ocena została przeprowadzona przez British Assessment Bureau, 
wiodącą jednostkę certyfikującą i wykazała zaangażowanie B-Cam Ltd w obsługę 
klienta i jakośd dostaw, a także bezpieczeostwo danych, personelu i pomieszczeo.
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O firmie

B-Cam jest zgodny z RODO. 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych to nowe, ogólnoeuropejskie 
prawo, które zastępuje ustawę o ochronie danych z 1998 r. w Wielkiej 
Brytanii (w Polsce znane jako RODO). Nakłada on większe obowiązki na 
sposób organizacji obsługi danych osobowych. Weszło w życie w dniu 
25 maja 2018 r.

Zarządzamy tylko danymi kontaktowymi i danymi, a także danymi 
finansowymi dotyczącymi przetwarzania faktur.
Nawet jeśli nasze rozwiązanie dotyczy materiału filmowego, nie mamy 
dostępu do żadnego z naszych mediów klienta.

Dane naszych klientów są chronione przez:
• Szyfrowane wiadomości e-mail,
• Szyfrowane oprogramowanie,
• Procesy opisane w naszych zasadach.
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Kamera KOMPAKT

 Dostępne rozdzielczości: 480p, 
720p(HD), 1080p(FHD) 

 Dostępne pamięci: 32GB lub 
64GB 

 Do > 48 godzin w trybie standby

 Do > 9.5 godzin ciągłego 
nagrywania

 Funkcja pre-record >30 sekund

 Funkcja post record – czas do 
ustawienia

 Nagrywanie przy niskim poziomie
oświetlenia

 Nagrywanie w podczerwieni

Kamera nasobna KOMPAKT B-Cam ma następujące parametry

 GPS 

 Obiekty szerokokątny

 Zoom cyfrowy

 Tylny 2-calowy wyświetlacz

 Audio, video i odtwarzanie 
nagrao

 Alarm LED i wibracyjny 
informujący o nagrywaniu

 Waga 160g 

 Certyfikaty: IP 67 
(wodoszczelnośd), IK07 (upadek    
z 2m), CE i FCC 
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Kamera KOMPAKT

Nasze kamery są certyfikowane o klasie IP67
• Odpornośd na penetrację cząstek stałych (od 0 do 6): poziom 6. 

Całkowita ochrona przed kurzem (materiał wodoodporny)
• Odpornośd na przenikanie cieczy (0 do 8): poziom 7. Ochrona przed 

skutkami zanurzenia od 0,15 do 1m

Kamera KOMPAKT spełnia poziom IK07, co oznacza, że urządzenie jest
chronione przed wstrząsem odpowiadającym spadkowi masy 0,5 kg z
wysokości 40 cm (co odpowiada energii 2 dżuli).

Nasze kamery mogą pracowad w temperaturze między -30 °C i +55°C

Kamery mają podczerwieo, która automatycznie włącza się w słabym
świetle. Zapewniamy obraz o wysokiej jakości do 10 metrów w trybie
IR Night Vision.

Wydajnośd
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Kamera KOMPAKT
Jakośd audio i wideo

Dostępne rozdzielczości: 480p, 720p (HD), 1080p (FHD)

Kamery mają oświetlacz podczerwieni, który automatycznie włącza się w słabym
świetle. Zapewniamy obraz o wysokiej jakości do 10 metrów w trybie IR Night Vision.

Kamera ma zdolnośd pracy od 0,5 luksa

Bieżące rejestrowanie obrazu kamery wynosi HOV ≥110º i oferuje 140 stopni bez
efektu rybiego oka

Standardowa szybkośd klatek wynosi 30 klatek na sekundę. 60 klatek na sekundę jest
dostępne w konfiguracji.

Jakośd dźwięku spełnia wysokie standardy dzięki lepszej redukcji szumów tła.
Dostępne jest funkcja tylko nagrywania audio (bez wideo)

480 720 1080
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Kamera KOMPAKT

Nasza mapa drogowa 2018 zawiera 2 nowe modele

KOMPAKT V2: została przeprojektowana ze względu na opinie od klientów 
korzystających z kamer aktualnie znajdujących się w użyciu. Będzie to model
B-Cam Kompakt v2.0.

 Kompakt V2 ukaże się na początku lata 2018

KOMPAKT Wireless: ten model będzie następną generacją o funkcji 
strumieniowania materiału wideo. Podobnie jak w przypadku wszystkich 
naszych modeli, skoncentrujemy się na bezpieczeostwie i niezawodności, aby 
zapewnid bezpieczeostwo danych i dobrą ciągłośd usług.

 KOMPAKT Wireless pojawi się w ostatnim kwartale roku 2018

Następne generacje
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KOMPAKTOWA kamera

Nacisk na bezpieczeństwo

Numer seryjny jest wygrawerowany na każdej kamerze i zapisany w 
metadanych B-Cam. Zapewnia to maksymalne bezpieczeostwo w zakresie 
identyfikowalności kamer. Każda kamera przypisana do organizacji jest 
rejestrowana i może zostad zidentyfikowana w przypadku utraty lub kradzieży

Wbudowana karta SSD i system szyfrowania powodują, że dane kamery są 
nienaruszalne i zapewniają wysoki poziom poufności (szyfrowanie AES 256)

Przy każdym użyciu użytkownik kamery musi byd identyfikowany przez 
unikalny numer (uwierzytelnianie ID). Dane identyfikacyjne ID są 
przechowywane w metadanych rekordów i nie można ich usunąd

Ze względów bezpieczeostwa nasze kamery mają wewnętrzną i niewymienną 
pamięd masową o pojemności 32 GB lub opcjonalną kartę SD 64 GB.
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Stacje dokujące
Po zadokowaniu kamera jest podłączona kablem USB, co pozwala na
ładowanie i przesyłanie multimediów do bezpiecznych serwerów.

Ładowanie baterii i pobieranie mediów rozpocznie się automatycznie po
umieszczeniu kamer w stacji dokującej. Czas ładowania akumulatora nie
przekracza czterech godzin.

B-Cam oferuje obecnie akcesoria sprzętowe, które usprawniają większe
instalacje naszych kamer nasobnych z pojedynczą i wieloma stacjami
dokującymi.

Stacja dokująca łączy się za pomocą kabla RJ45 i obsługuje 10/100 /100MB/ s.

Stacja dla 6 kamerPojedyncza stacja dokująca
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Akcesoria sprzętowe

Kamery B-Cam są wyposażone w łatwe i niezawodne systemy mocowania:

Przylepne załączniki. Zapewniamy systemy klipsów do kamer. Nasze klipsy 
można nosid z dowolnym mundurem, w tym z kamizelkami odpornymi na 
uderzenia.

Szelki - zgodne z przepisami BHP.
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Oprogramowanie

• B-Cam oferuje bezpieczne, przyjazne dla użytkownika platformy do 
zarządzania oprogramowaniem, opracowane wewnętrznie, aby sprostad 
zmieniającym się potrzebom naszych klientów.

• Wszystkie dane są szyfrowane w celu zapewnienia bezpieczeostwa informacji

• Nasz system zapewnia pełną ścieżkę audytu od momentu rejestracji

• Oferujemy rozwiązanie z przechowywaniem w chmurze i lokalne 
przechowywanie na wewnętrznym serwerze

• Projekt może byd dostosowany do karty graficznej klienta

• Ergonomia przyjazna dla użytkownika
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Oprogramowanie
Dostęp do strony internetowej można uzyskad z dowolnego urządzenia 
podłączonego do sieci hostingowej. Może to byd urządzenie przenośne lub 
laptop.

Witryna ma responsywny projekt, który będzie dostosowywał witrynę do 
różnych urządzeo i ekranów.

Proponujemy również dedykowaną aplikację, także w polskiej wersji językowej
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Oprogramowanie
Rozwiązania przechowania danych

Rozwiązanie standardowe w chmurze – korzystanie z AWS (Amazon Web 
Services)

Prześlij nagranie za pośrednictwem stacji dokującej / klienta stacjonarnego
Musi mied otwarty dostęp do Internetu dla tej usługi

Mikro Server samodzielne rozwiązanie
Dostarczany z mikroserwerem z oprogramowaniem B-Cam
Dostarcz własny laptop (lub możemy dostarczyd w cenie)

Zintegrowane rozwiązanie Micro Server, które łączy się z siecią wewnętrzną
Jako samodzielne rozwiązanie

Zintegrowany z rozwiązaniem przechowania danych Klienta 
Klient zapewnia dla B-Cam wstępnie skonfigurowane miejsce do przechowywania
Pełny pakiet oprogramowania B-Cam wdrożony w rozwiązaniu do przechowywania danych Klienta
Tryb klient-serwer typu WWW w lokalnej sieci Klienta
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Oprogramowanie

Nacisk na bezpieczeństwo

Menedżer multimediów B-Cam (BCMM) nie pozwala na usunięcie 
jakichkolwiek rekordów z systemu

Wszystkie rekordy mogą byd ukryte dla użytkowników w zależności od ich 
poziomu uprawnieo (konfigurowalne)

Podczas przesyłania danych nośnik jest szyfrowany przy użyciu 512AES. 
Dane są przechowywane na serwerze w stanie zaszyfrowanym 256 AES

Dostęp do oprogramowania i operacje są zabezpieczone przez pełne 
uwierzytelnienie konta użytkownika

Oprogramowanie jest odporne na włamania
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Szkolenie

Zapewniamy kompletny kompletny pakiet od szkolenia 
trenerów po poziomy użytkowników, menedżerów i 
administracji.

Dostępne jest również szkolenie wideo.
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Wsparcie i gwarancja

Zapewniamy sprzęt i oprogramowanie wsparcie z wysokim 
poziomem reaktywności i jakości

Sprzęt
• 2 do 3 lat gwarancji
• Wsparcie serwisowe na miejscu
• Szybka reakcja w zależności od wagi i poziomu usług
• Wymiana lub naprawa

Oprogramowanie
• Eksperci online, aby odpowiedzied na twoje pytania
• Wdrażanie nowych wersji
• Ewolucje opracowane, aby odpowiedzied na twoje 

potrzeby
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Nasze podejście

‘Przyjmując podejście oparte na współpracy z naszymi klientami, zawsze
zapewniamy, że produkt koocowy spełnia unikalne wymagania organizacji i że
obsługa klienta, którą otrzymują, jest na najwyższym poziomie’

Jerry Sheppard, Kierownik ds. Operacji Biznesowych, Dyrektor B-Cam

Występuje z wysokim poziomem wsparcia (sprzęt i
oprogramowanie)

Słuchanie potrzeb naszych klientów i ciągłe doskonalenie naszych
produktów

Dostosowanie naszego rozwiązania do wymagao i ograniczeo
naszego klienta za pomocą elastycznego rozwiązania pakietowego
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Referencje

B-CAM dostarcza kamery nasobne wraz z oprogramowaniem dla 
brytyjskiej Policji. B-CAM dostarczył ponad 3000 nasobnych kamer 
wideo, które są w codziennym użytkowaniu.
Kamery B-Cam są również wykorzystywane w sektorze 
prywatnym, takie jak:
• Stadiony klubów piłkarskich,
• Szpitale,
• Służba Zdrowia,
• Centra handlowe,
• Przemysł nocny,
• Firmy ochroniarskie
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Referencje
Zaufali nam …

“Chciałbym podziękowad B-Cam, który dostarczył rozwiązanie
kamer nasobnych dla naszego zespołu ds. Bezpieczeostwa. Ich
produkt zwiększa bezpieczeostwo zarówno w dzieo, jak i w
nocy - nie tylko wspiera ich pracę, ale także wygląda dobrze!
Informacje zwrotne od zespołu były doskonałe. Czują się lepiej
przygotowani do wykonywania swoich zadao z możliwością
przechwytywania materiału, jeśli jest to odpowiednie. Moi
oficerowie bezpieczeostwa czują się bezpieczniej. Bez wahania
mogę polecid B-Cam, aby zapewnid wideo z kamerą. Ich
obsługa i wsparcie były doskonałe.”
David Clark, Szef Bezpieczeostwa w The Francis Crick Institute

“Safer London z przyjemnością współpracuje z B-CAM, aby wdrażad kamery nasobne. Safer London 
już widzi korzyści, jakie taka technologia zapewnia personelowi ochrony."
J. L-B, Dyrektor Operacyjny, Safer London

“Będziemy polecad B-Cam innym użytkownikom usług ze względu na niezawodnośd (kamery), 
materiał dowodowy i funkcjonalności, które zapewniają personelowi, który jest świadkiem różnych 
incydentów rejestrowanych przez zespół ds. Bezpieczeostwa .” 
Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust 
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Partner w Polsce

Instytut Systemów Bezpieczeostwa Sp. z o.o.
Ul. Mesyoska 16
02-761 Warszawa

tel. +48 22 598 79 85
fax. +48 22 598 79 86

e-mail: info@isb-company.pl
web: www.isb-company.pl
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