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„Nový dohledový 
systém nám otevřel 
dosud nevídané 
možnosti a výrazně 
zdokonalil ochranu objektu. 
Nyní máme k dispozici 
daleko kvalitnější záznamy 
při naprosto jednoduché 
správě a uživatelsky velmi 
snadném ovládání.“

Případová studie

Profi l klienta
Tymphany Acoustic Technology 
Europe je nadnárodní společnost, 
globální lídr v oblasti vývoje a výroby 
reproduktorů. Může se pochlubit 
více než 90 lety zkušeností, pěti 
výzkumnými centry a čtyřmi 
továrnami. Hlavními zákazníky jsou 
přední světové fi rmy prodávající 
akustické výrobky. Pobočka 
Tymphany v České republice se 
zaměřuje na výrobu špičkových 
reproduktorů v segmentu Premium 
a Professional Audio. 

Shrnutí 
Společnost Tymphany Acoustic Technology Europe se ve své továrně potýkala s několika 
krádežemi materiálu i dalšími typy bezpečnostních incidentů. Již nějakou dobu využívala 
kamerový dohledový systém založený na analogové technologii CCTV. Špatná kvalita 
záznamů, omezené funkční možnosti a stále rostoucí nároky na provoz i údržbu vedly 
k zájmu o zcela nové řešení.

Společnost NTT navrhla pro Tymphany nový kamerový systém založený na digitálních 
technologiích značky Cisco Meraki včetně cloudové správy. Možnosti nového řešení jsou 
oproti původním systému značně dokonalejší – vedle špičkové kvality záznamů umožňující 
identifi kovat i velmi malé detaily stojí za pozornost zejména snadné ovládání, možnost 
pokročilého vyhledávání v záznamech i vysoká spolehlivost podpořená podmínkami SLA.

Systém je využíván pro nepřetržité monitorování kritických oblastí továrny. Již krátce po 
uvedení do provozu umožnil nový kamerový systém odhalit pachatele krádeže a pomohl 
s řešením drobných nehod. 

Stávající řešení
Velkým problémem výrobních závodů jsou krádeže materiálu, případně bezpečnostní 
incidenty. Ne vždy přitom stačí zavedení bariérové ochrany – k řadě krádeží dochází 
v otevřených areálech, případně jsou pachatelé ukrytí v řadách zaměstnanců. Za jeden 
z ideálních prvků pro zajištění kvalitní ochrany je všeobecně považován systém využívající 
kamerové záznamy. 

Jinak tomu není ani ve společnosti Tymphany, která historicky využívala řešení založené na 
analogovém systému CCTV. Tato technologie byla již na pokraji životnosti, mj. i díky špatné 
kvalitě záznamů. Bezpečnostní týmy měly k dispozici pouze černobílé záběry ve velmi 
nízkém rozlišení, a mnohdy tak nebylo možné zaznamenanou situaci vhodně analyzovat. 
Problémy souvisely také s krátkou dobou uchování záznamu v řádu desítek hodin, 
s vysokými nároky na podporu, se špatnou dostupností a značnou cenou náhradních dílů 
i s takřka nulovými možnostmi rozvoje.  

S ohledem na výše uvedené nedostatky a potřebu monitorovat další prostory přistoupila 
společnost Tymphany k úvahám o zcela novém řešení. Důležitým aspektem vedle vyřešení 
stávajících problémů byla také jednoduchost práce s novým řešením i možnost snadného 
a rychlého vyhledávání úseků v pořízených záznamech. Stranou přitom nezůstaly ani 
otázky bezpečnosti včetně ochrany proti odcizení či úniku dat.
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Výrobní objekt společnosti 
Tymphany Acoustic Technology 
Europe hlídají kamery Cisco Meraki
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Nové řešení postavené na technologiích Cisco Meraki
Špičkové kamery s cloudovou správou
Tymphany navázala na dosavadní zkušenosti se společností NTT, která pro ni 
v předchozích letech mimo jiné zajistila generační obnovu a restrukturalizaci síťové 
infrastruktury. Na základě podrobné analýzy požadavků navrhla NTT využití kamerových 
digitálních technologií Cisco Meraki, které plně splňovaly nároky na jednoduše 
udržovatelné, technologicky vyspělé a snadno rozšiřitelné řešení včetně cloudové správy. 
Funkčnost technologií Cisco si společnost Tymphany mohla díky zápůjčce od NTT 
vyzkoušet naživo v reálných podmínkách. 

Navrhované řešení nepředstavovalo náhradu původních kamer 1:1, ale nový koncept 
uceleného kamerového dohledu s využitím nejmodernějších technologií zajišťujících 
vysokou kvalitu, spolehlivost i bezpečnost. Celkem bylo do projektu zařazeno 18 kamer 
a cloudový systém Cisco Meraki. Kamery jsou v provedení dle stupňů krytí až IP67, 
s ochranou proti vandalům a umožňují nepřetržitý provoz i v náročných povětrnostních 
podmínkách. 

Síťová infrastruktura Tymphany je sice také postavená na technologiích Cisco, nicméně 
jde o dvě na sobě zcela nezávislé oblasti a navržené řešení neznamenalo žádné svázání 
s konkrétní značkou síťových prvků či dodavatelem. 

Realizace projektu byla rychlá, trvala pouhý měsíc – největší část z této doby připadla 
na přípravu strukturované kabeláže s napájením PoE. Samotné zapojení kamer a jejich 
nastavení si vyžádalo dva pracovní dny, a to včetně zaškolení obsluhy. Během instalace 
probíhalo jemné dolaďování kamer tak, aby přesně snímaly požadované prostory 
v optimální míře detailu – například až na úrovni plochy konkrétního skladovacího regálu 
apod.  

Přínosy i možnosti dalšího rozvoje
Perfektní kvalita a nejjemnější detaily
Možnosti nového řešení jsou oproti původním technologiím o několik generací dále. 
Vedle špičkové kvality záznamů umožňující identifi kovat i velmi malé detaily oceňují 
bezpečnostní týmy Tymphany zejména snadné ovládání, možnost pokročilého 
vyhledávání v záznamech a vysokou spolehlivost podpořenou podmínkami SLA. 

Cloudová správa
Správa jednotlivých kamer i řešení jako celku probíhá prostřednictvím cloudové platformy 
Cisco Meraki, nicméně samotné záznamy neopouští střežený objekt – data jsou tak 
i nadále chráněna v rámci podnikové informační architektury společnosti. Součástí řešení 
je také dohledový systém, který v reálném čase upozorňuje defi novanými kanály na 
případné problémy či poruchy zařízení. 

Snadné a rychlé vyhledávání
Systém je využíván pro nepřetržité monitorování kritických oblastí továrny. V případě 
mimořádných událostí lze snadno a rychle najít odpovídající časový úsek a získat 
informace potřebné pro vyšetření bezpečnostního či jiného incidentu. Již brzy po 
nasazení se nový systém osvědčil v praxi – pomohl odhalit pachatele jedné krádeže 
a usnadnil řešení drobných nehod na pracovišti. 

Další rozvoj
Díky bezpečnostním možnostem bránícím značným fi nančním i materiálním škodám 
a snížení nákladů na provoz i údržbu je vedení společnosti Tymphany s novým řešením 
spokojené a v budoucnu plánuje jeho další rozšiřování – a to včetně nasazení kamer 
u vybraných výrobních linek. 

Technologie
• Kamery Cisco Meraki
• Cloudová správa Cisco 

Meraki
• Designové a implementační 

služby NTT
• Dlouhodobá podpora a servis
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NTT Czech Republic s.r.o.  

„Jasná představa 
o požadavcích, 
kterou měli 
kolegové z IT 
oddělení Tymphany, 
spolehlivá 
technologie a naše 
znalost prostředí 
zákazníka byly 
klíčovými faktory 
pro úspěch tohoto 
projektu. Kamerový 
systém Cisco Meraki 
šetří v Tymphany 
čas a vykonává svojí 
funkci na 100 %.“


