
Inteligentny system wideomonitoringu kompanii „Sinezis” 

Na terenie szczególnej strefy ekonomicznej „Białoruski Park Wysokich Technologii” 

(PWT)* przez kompanię „Sinezis” - rezydent PWT - został opracowany inteligentny system 

wideomonitoringu (dalej - system) oparty na wzroku komputerowym dla automatycznego 

rozpoznawania obiektów i sytuacji nadzwyczajnych w strumieniowej transmisji wideo. System nie 

wymaga stałej uwagi wideooperatora i zapewnia szybką automatyczną analizę dużych wolumenów 

nagrań wideo. 

Wyjątkowość projektu polega na tym, że system jest pierwszą w świecie platformą chmury 

internetowej (cloud technologie) wideoanalityki na poziomie operatora, który pozwala ponad 

dwukrotnie zredukować koszty na wdrążenie systemu, w porównaniu z istniejącymi ofertami.  

System ma szerokie praktyczne zastosowanie w tym: 

wykrywanie i śledzenie osób, ich identyfikacja, śledzenie skupiska ludzi, wykrycie 

porzuconych rzeczy, parkingu samochodów w zakazanych miejscach; 

obliczenie pasażerów w transporcie publicznym, szybkie reagowanie na spadek obiektu na 

tory kolejowe, rozpoznawanie numerów rejestracyjnych, kontrola przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego; 

zapewnienie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, zapobieganie nielegalnym działaniom: 

wejście bez biletu, naruszenie porządku publicznego i chuligaństwa; 

zdalny wideomonitoring, rejestracja wydarzeń, ochrona obwodowa, kontrola 

wejścia/wyjścia maszyn;  

kontrola tankowania, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na stacjach 

paliwowych; 

kompleksowe zapewnienie bezpieczeństwa w lokalach publicznych, organizacja dostępu do 

archiwum wideo i zarejestrowanych wydarzeń przez gadżety mieszkańców. 

Kompania „Sinezis” szuka partnerów i uprzejmie zaprasza polskich Przedstawicieli do 

współpracy. W razie zainteresowania pracownicy „Sinezis” mogą organizować w Polsce 

prezentację ww. systemu oraz jego pilotażową eksploatację w celu demonstracji możliwości 

oprogramowania. 

 

Kontakt w sprawie zainteresowania: Michaił Michołap, wice-dyrektor kompanii „Sinezis”, 

+375296425408, e-mail: mm@synesis.ru, http://synesis.ru/contacts#minsk. 

 

*Szczegółowe informacje: 

Białoruski Park Wysokich Technologii (PWT) to szczególna strefa ekonomiczna, na terenie 

której obowiązują specjalne reguły prawne i podatkowe, co tworzy korzystne warunki dla rozwoju 

programowania, technologii informacyjnych i komunikacyjnych nakierowanych na zwiększenie 

konkurencyjności gospodarki państwowej. 

PWT znajduje się w centrum Mińska niedaleko głównych arterii białoruskiej stolicy i w 

pobliżu kolei Berlin-Moskwa. Odległość od lotniska międzynarodowego wynosi 40 km. 

Dziś w PWT swoją działalność prowadzi 138 firm, które zatrudniają około 21 tys. 

pracowników, z których 70 % to są młodzi ludzie w wieku 26-28 lat. Średnie wynagrodzenie jest 7 

razy większe niż średnia pensja państwowa.  

Firma-rezydent PWT może znajdować się w dowolnym miejscu w kraju. 

Rezydenci są zwolnieni ze wszystkich podatków korporacyjnych  

(od dochodu, gruntu, nieruchomości) oraz poborów płaty celnej i podatku VAT. Indywidualny 

podatek dochodowy dla pracowników firm-rezydentów PWT wynosi 9 %. 

Według planu zabudowy PWT będzie realizacją idei miasta typu „high-tech”, w którym 

obywatele będą mogli mieszkać, pracować i odpoczywać w luksusowych warunkach. Na terenie 

PWT oprócz ośrodków badawczych i produkcyjnych, centrów biurowych i biznesowych, będą 

znajdować się też budynki mieszkalne, szkoła, przedszkole, hotel, restauracja oraz kompleks 

sportowo-medyczny. 
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