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AGENDA 

•  Despre UTI 
•  Cerintele unui sistem video modern 
•  Exemple de integrare a sistemelor video 
•  Live demo 
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FILOZOFIA 

VIZIUNE 

În cadrul UTI, împărtăşim viziunea unei lumi mai bune prin tehnologie şi servicii inovative, în 
care UTI va deveni o corporaţie internaţională de renume, deschisă la nevoile comunităţii prin 
valorificarea oportunităţilor create de integrare a României în Uniunea Europeană.  

MISIUNE  
•  Să rezolve problemele organizaţiilor guvernamentale, companiilor şi persoanelor fizice 
•  Să dezvolte şi să ofere soluţii şi servicii vitale, cu valoare adăugată, prin crearea sinergiilor 
între unităţile de business operaţionale dedicate 
•  Să dezvolte relaţii de încredere şi reciproc avantajoase cu clienţii, angajaţii, partenerii şi 
acţionarii 

VALUES 
•   Încredere 
•  Excelenţă 
•  Responsabilitate 
•  Integritate 
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UTI PE SCURT  
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ACOPERIRE NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ  

.  
 
În prezent, UTI deţine sedii în cinci ţări: România (sediul central), Olanda, Republica Moldova, 
Polonia şi Yemen.  
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REZULTATE FINANCIARE  
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POZIȚIA PE PIAȚĂ 

•  Lider pe piaţa sistemelor de securitate 
•  Lider in domeniul sistemelor de management al traficului 
•  In primele trei companii de sisteme integrate IT din România 
•  Lider în domeniul sistemelor automate de taxare  
•  Unic producător de soluţii de securitate informatică (PKI) din România 
•  Lider pe piaţă în domeniul facility management şi mentenaţă  
•  Unic producător de echipamente electronice speciale (TEMPEST) din România 
•  Lider în soluţii de securitate pentru infrastructuri critice  
•  Lider in domeniul soluţiilor pentru aeroporturi 
•  Furnizor important de soluţii integrate pentru clădiri  
•  Unic integrator naţional de echipamente radar  
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RĂSPUNSURILE UTI LA PROBLEMELE PREZENTULUI 

•  Nevoie crescută de securitate fizică 
•  Trafic în creştere 
•  Furturi de identitate frecvente 
•  Timp redus pentru rezolvarea 

problemelor zilnice 
•  Emisii de CO2 crescute 
 

 

 
•  Soluţii complete de securitate 
•  Soluţii de management al traficului 
•  Soluţii de management al identităţii 
şi securitatea informaţiilor 

•  Servicii de facility management 
•  Soluţii de protecţie a mediului 

 

Probleme Răspunsurile noastre 
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Linia de business SOLUȚII DE SECURITATE PENTRU 
INFRASTRUCTURI CRITICE ȘI APĂRARE  

•  Soluţii integrate pentru infrastructuri critice 
•  Echipamente de securitate 
•  Centre de management al situaţiilor de 

urgenţă 
•  Supraveghere video urbană 
•  Vehicule şi platforme mobile blindate 
•  Radare pentru supraveghere aeriană 
•  Echipamente Tempest 
•  Sisteme de arme şi muniţii 
•  Poligoane de tir   
•  Roboţi pentru detecția și managementul  

substanţelor explozibile  
•  Susţinerea programelor de Offset  
•  Sisteme de scanare cu raze X 
•  Cercetare şi dezvoltare 
•  Design şi producţie de prototipuri 
•  Testare şi evaluare 
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Linia de business SOLUȚII DE SECURITATE ȘI PROTECȚIE LA 
FOC PENTRU SPAȚII COMERCIALE ȘI INDUSTRIALE 

•  Supraveghere video 
•  Supraveghere electronică a 

articolelor 
•  Control al accesului şi detecţia 

efracţiei 
•  Sisteme de poştă pneumatică 
•  Sisteme de sonorizare şi adresare 

publică 
•  Seifuri  
•  Soluţii de parcare 
•  Prevenirea furturilor 
•  Instalaţii de curenţi slabi 
•  Prevenirea şi stingerea incendiilor 
•  Sisteme de management al clădirilor 
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•  Integrare de sisteme 
•  Dezvoltare software 
•  Reţelistică voce-date 
•  Securitate IT 
•  Soluţii integrate de telecomunicaţii 
•  Infrastructură subterană pentru 

reţelele de Telecom 
•  Soluţii e-Government 
•  Soluţii de management al 

documentelor 
•  Soluţii ERP 
•  Soluţii inteligente pentru 

transporturi 
•  Soluţii de management al identităţii 

Linia de business TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
ŞI COMUNICAŢII 
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• Sisteme de management al traficului 
urban 

• Sisteme de management al traficului 
pe autostrăzi, poduri şi tuneluri 

• Centre de control al traficului 
• Soluţii de semaforizare  
• Sisteme de taxare pentru autostrăzi 
• Sisteme de supraveghere video a 

traficului 
• Sisteme de informare a călătorilor 
• Sisteme de cântărire a vehiculelor 

grele  

Linia de business MANAGEMENTUL TRAFICULUI 
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•  Antreprenoriat general  
•  Design 
•  Instalații pentru aeroporturi 
•  Instalații electrice și mecanice 
•  Instalații integrate 
•  Arhitectură urbană 
•  Soluții de regenerare urbană  
•  Soluții de amenajare a spațiilor verzi  
•  Dezvoltare de proiecte real estate 

Linia de business INSTALAȚII ȘI CONSTRUCȚII 
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•  Managementul proprietăților 
•  Mentenanță tehnică 
•  Servicii de curățenie 
•  Temo-viziune  
•  Servicii de pază și protecție 
•  Procesarea deșeurilor  
•  Soluții de arhivare 
•  Servicii pentru clădiri de birouri  
•  Transport de bunuri  
•  Servicii de Call Center 

Linia de business MENTENANȚĂ ȘI FACILITY 
MANAGEMENT 
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Certificări 
• Premiere Certified Partner  
 

PARTENERIAT CISCO - UTI 

Specializări 
• Express Foundation 

 

Alte certificări 
• Authorized Technology Provider (ATP) – Video Surveillance 
• Smart Care Service 
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Cerintele unui sistem video modern 
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•  Sistemele video au depasit notiunea 
clasica de “Supraveghere Video”, 
camerele video devenind elemente de 
initiere a unor procese complexe 

•  Un sistem clasic presupune instalarea 
unui numar de camere, conectarea lor 
la un dispozitiv de inregistrare si 
p o s i b i l i t a t e a d e u r m a r i r e a 
inregistrarilor 

•  In 2011, sistemele video trebuie sa 
raspunda unor cerinte de integrare tot 
mai rafinate 

Cerintele unui sistem video modern 

Nu doar supraveghere video 



18 

Provocările noilor sisteme de supraveghere 
video 

•  Capabilitati avansate de analiza video 
•  Numar foarte mare de camere cu diverse 

specializari  
•  Integrarea video cu senzori de diverse tipuri  
•  Camera video, declansator de evenimente in alte 

sisteme 
•  Migrarea catre solutii complete IP 
•  Integrarea terminalelor mobile  
•  Reducerea numarului de alerte false si 

imbunatatirea timpilor de detectie 
•  Arhitecturi deschise pentru interoperabilitate si 

scalabilitate 
 

Sisteme complexe de supraveghere video 
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Exemple de integrare a sistemelor video  
 

Sistem integrat de monitorizare şi control Rovinieta 
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•  Infrastructura pentru detectare şi înregistrarea 
contravenţiilor 
•  14 platforme de senzori fixe 
•  10 platforme de senzori mobile 
•  Sistem de comunicaţii fixe şi wireless 
•  Centru de date 
•  Interfeţe securizate pentru schimb de date cu sisteme 

externe 
• Administrare amenzilor şi a notificărilor 

•  Identificarea şi validarea contravenţiilor 
•  Generarea automată de documente (penalizări, amenzi, 

notificări) 
•  Printare customizată (forme, layouts) 
•  Servicii de urmărire a amenzilor şi a notificărilor 
•  Arhivarea electronică a documentelor 
•  Rapoarte şi statistici 

 

 

Sumar proiect 

Integrarea sistemelor video - Sistem integrat 
de monitorizare şi control Rovinieta 
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•  Arie largă de tehnologii integrate 
• Nivel software bazat pe tehnologii .NET WPF 
• Procesare la nivel central bazată pe JAVA EE 
• Baze de date Oracle - RAC 

• Integrarea cu un număr mare de periferice 
•  Module GPS 
•  Modem 3G 
•  Detectori de bucle 

•  Sincronizare date şi versionare a documentelor 
• Data este stocată local (cahed mode) şi sincronizată la 
intervale de timp regulate 

• Informaţia locală este bazată pe motorul de căutare 
Lucence pentru identificare rapidă a numerelor de 
înmatriculare 

• Securitate şi aspecte legale 
• Toate datele referitoare la amenzi sunt semnate şi 
criptate utilizând tehnologii PKI  

• Semnarea digitală a documentelor este conformă cu 
prevederile legislative 

Sumar al technologiilor 

Integrarea sistemelor video - Sistem integrat 
de monitorizare şi control Rovinieta 
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Sumar al tehnologiilor 

Integrarea sistemelor video - Sistem integrat 
de monitorizare şi control Rovinieta 

•  Camere ANPR dedicate pentru fiecare bandă de 
trafic  

•  Motor ANPR de acurateţe ridicată 
•  Captură şi procesare de imagini utilizând 

procesoare mult-core & multithread 
•  Interfaţă ergonomică proiectată special pentru 

touchscreen  (interfaţă pentru operator) 
•  Integrare cu sisteme GIS pentru localizarea 

unităţilor mobile 
•  Sistemele mobile includ componente fără părţi în 

mişcare 
•  Interfaţă back-office ergonomică proiectată pentru 

eficienţă maximă  
•  Verficare dublă şi triplă a amenzilor prin corelarea 

cu datele din sisteme externe (DRPCIV, RAR) 
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Sistemul în cifre 
•  954.381 de amenzi înregistrare în 2 luni 
•  200 amenzi/oră/agent/ viteză de 

procesare 
•  98.8% acurateţe a sistemului ANPR 

pentru punctele fixe 
•  76.3% acurateţe a sistemului ANPR 

pentru punctele mobile 
•  93.2 GB date transportate în 2 luni 

Integrarea sistemelor video - Sistem integrat 
de monitorizare şi control Rovinieta 
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Exemple de integrare a sistemelor video  
 

Bucharest Traffic Management System - BTMS 
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• Sistem integrat compus din:  
•  UTC – Urban Trafic Control: Sistemul adaptiv pentru 

controlul traficului- 140 intersectii 
•  PTM – Public Transportation Management: 302 de 

vehicule RATB, 1 vehicul al Politiei, 1 vehicul de Pompieri 
si 1 vehicul al Ambulantei 

•  CCTV - Sistemul de monitorizare video: 160 camere, 
bitrate de la 4Mbps la 6MBps, inregistrare 30 de zile 

•  Interfata grafică comună pentru toate componentele 
sistemului 

•  Infrastructura: Fibra optica(100km), high availability, 
convergenta sub 50ms, 160 switch-uri layer 3 transport 
video multicast 

•  Centru de control 
•  Video wall 22mp 
•  Stocare 0.7 PETA 

Sumar proiect 

Integrarea sistemelor video - Sistem integrat 
de monitorizare şi control Rovinieta 
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Funcţionalităţi de baza 
•  Asigură funcţionalităţi de vizualizare a vehiculelor în 

intersecţii, în scopul identificării eventualelor probleme 
de trafic. 

•  Furnizează non-stop imagini în timp real din intersecţiile 
monitorizate. 

•  Permite operatorilor din Centrul de Control să ia decizii 
sau să transmită către alte instituţii informaţii în timp 
real 

•  Selectarea oricărei camere din sistem pentru vizualizare 
şi control 

•  Definiere de tururi de miscare 
 

Integrarea sistemelor video - BTMS - Interfaţa 
Inteligentă TVCI 
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Funcţionalităţi avansate 
•  Repoziţionarea automată a camerelor video în cazul detectării unor 

disfunctionalităţi ale celorlate echipamente din intersecţii. 
•  Hot Screen - repoziţionarea automată a camerelor video în cazul 

depasirii valorilor de trafic intr-o anumita intersectie si alertarea 
operatorilor. 

•  Follow-me – urmărirea unui vehicul de transport public cu ajutorul 
camerelor 

•  Privacy Zone – blurarea/mascarea anumitor zone definite la un anumit 
nivel de zoom   

•  Monitorizarea unei zone/artere -  secvenţe de tururi de mişcare pe 
mai multe camere 

•  Schema ierarhica de drepturi de operare  

Integrarea sistemelor video - BTMS - Interfaţa 
Inteligentă TVCI 
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Integrarea sistemelor video - BTMS - Interfaţa 
Inteligentă TVCI 
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Integrarea sistemelor video - BTMS - Interfaţa 
Inteligentă TVCI 
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Exemple de integrare a sistemelor video  
 

Sistem antifrauda pentru transportul interurban 
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• Dimensioanare:  
•  80 de vehicule pentru transport interuban 
•  80 de camere video si DVR-uri 
•  1 punct de vanzare 
•  1 depou 

• Sistem compus din:  
•  Documente de calatorie: carduri contactless si bilete de 

hartie 
•  Sistem de taxare 
•  Sistem de supraveghere video 
•  Sistem de numarare calatori in vehicul 
•  Puncte de vanzare 
•  Dispecerat de control 
•  Sistem central de procesare 

Sumar proiect 

Integrarea sistemelor video - Sistem 
antifrauda pentru transportul interurban 
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Functionalităţi: 
•  Procesarea informatiilor primite de la sistemul de taxare, sistemul de 

numarare calatori si integrarea datelor cu imaginile obtinute din sistemul de 
supraveghere video 

•  Prin integrarea informatiilor se asigura 
•  Identificarea statiei in functie de pozitia geografica 
•  Filtre de cautare avansate – sofer, cursa, zi , etc… 

 

Integrarea sistemelor video - Sistem antifrauda 
pentru transportul interurban 
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Integrarea sistemelor video - Sistem antifrauda 
pentru transportul interurban 
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Exemple de integrare a sistemelor video  
 

Centralizarea Fluxurilor Video 
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Sumar Proiect: 
•  Banca cu 900 de locatii 
•  Doreste vizualizarea dintr-un punct central a sistemelor video din toate 

locatiile 

Functionalităţi: 
•  Selectarea unei locatii si afisarea pe un walldisplay a camerelor din locatia 

respectiva 
•  Integrarea cu sistemul de alarmere si afisarea automata pe walldisplay a 

camerelor care supravegheaza zona care a generat alerta 
•  Monitorizarea parametrilor de functionare ai DVR-urilor; 
•  Functie de ‘PATRULARE VIRTUALĂ’ ce consta in baleierea tuturor dvr-urilor 

si  afisarea de imagini de pe toate camerele unui DVR pe o durata de timp 
configurabila  

•  Interfeta programatica prin care se primesc comenzi de afisare flux video 
de la alte aplicatii 

Integrarea sistemelor video - Centralizarea 
Fluxurilor Video 
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Vă invităm în standul expoziţional pentru demonstraţii! 


