
O společnosti

EBIS, spol. s r. o. je systémový integrátor a dodavatel řešení a 
produktů v oblastech:

P zabezpečení objektů,

P identifikačních systémů,

P informačních technologií.

Společnost se zaměřuje na integrovaná řešení bezpečnosti, 
komplexnost svých služeb a produktů a maximální 
spolehlivost a trvanlivost dodávaných řešení. 

Hlavní oblastí činnosti společnosti jsou energetické a další 
významné administrativní a průmyslové objekty.



HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU FYZICKÉ 
OCHRANY OBJEKTŮ

NA ZÁKLADĚ JEHO MODELOVÁNÍ

2011 – 2015



Anotace a hlavní výsledek projektu

Projekt v rámci Programu bezpečnostního výzkumu 
ČR v letech 2010 - 2015 (BV II/2-VS)

Zaměření projektu:

• Projekt je zaměřen na vytvoření programového vybavení 
modelujícího systém fyzické ochrany, které umožní 
hodnocení jeho účinnosti, která závisí na schopnosti 
systému přerušit a neutralizovat útok. 

Hlavní výsledek projektu:

• Programové vybavení pro hodnocení účinnosti systému 
fyzické ochrany s možností nastavení úrovně projektové 
hrozby a grafickou reprezentací výsledku analýzy.



VYPRACOVÁNÍ METODIKY A PROGRAMOVÉHO 
VYBAVENÍ PRO STANOVENÍ DŮLEŽITOSTI ČÁSTÍ 

JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ VE VZTAHU K FYZICKÉ 
OCHRANĚ A PROJEKTOVÉ HROZBĚ

2011 – 2015



Anotace a hlavní výsledek projektu

Projekt v rámci Programu bezpečnostního výzkumu 
ČR v letech 2010 - 2015 (BV II/2-VS)

Zaměření projektu:

P Projekt je zaměřen na vypracování nové metodiky a 
programových nástrojů pro určení důležitosti částí 
jaderného zařízení a prostorů jejich umístění ve vztahu k 
jejich fyzické ochraně. Tyto prostory vyžadují zvýšenou 
fyzickou ochranu, jejímž cílem je zajistit, aby úmyslné 
iniciační události v rámci definované projektové hrozby 
nevedly k nežádoucím následkům. 

Hlavní výsledek projektu:

P Programové vybavení, které bude podporovat realizaci 
navržené metodiky



VÝZKUM A VÝVOJ MODULÁRNÍHO SYSTÉMU S 
VNĚJŠÍMI A VNITŘNÍMI MODULY INTELIGENTNÍHO 

VIDEA PRO SYSTÉMY KONTROLY VSTUPŮ

2011 – 2014

IVECS
UTKO



Rezortní program podpory VaV MPO TIP

Zaměření projektu:

• Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj modulárního systému 
s vnějšími a vnitřními moduly inteligentního videa pro 
systémy kontroly vstupů umožňující identifikaci osob podle 
tváře, detekci průchodu jedné osoby dveřním uzávěrem, 
kontrolu chování a používaní ochranných pomůcek a 
zobrazení pohybu osob v objektu na mapě a jeho 
experimentální ověření.

• Modulární systém kontroly vstupu do objektu bude 
umožňovat takový stupeň integrace funkcí, aby byly 
výsledky analýz videa využitelné v procesu řízení 
průchodových událostí v reálném čase. 

Anotace a hlavní výsledek projektu



Co dál ?

CrisMOD
• Fast, Robust and Real Time Collaborative 

Computer-Assisted Crises Decision Support and 
MODeling System (FP7 Cooperation Programme)

PASIS
• Počítačová podpora analýz a simulace scénářů 

útoku na objekty kritické infrastruktury

FAVVET
• FAce and Voice VErification Terminal

• Přístupový a docházkový terminál s 
rozpoznáváním osob podle tváře

• Prvotní identifikace hlasem



Žijeme nejen prací

5.ročník
21.5.2011


