Ethiris NVR kickar boll
på Olympia fotbollsarena
®

SNABBFAKTA
Olympia fotbollsarena har närmare
100 övervakningskameror, både fasta
och rörliga, som håller ett vakande
öga under alla matcher.
Övervakningssystemet har fem Ethiris
NVR:er från Kentima som körs i ett
Ethiris Cluster, monterade i ett 19”
rack.

Omniprotect AB har tillsammans med Kentima byggt upp ett avancerat, effektivt
och modernt övervakningssystem på fotbollsarenan Olympia i Helsingborg. Med
hjälp av fem Ethiris NVR och närmare 100 kameror kan polisen både förebygga och
snabbt leta upp eventuella oroshärder vid högriskmatcher.
Helsingborgs stad bestämde för några år sedan
att rusta upp Olympia i Helsingborg. I den nya
byggnaden skulle det även finnas ett nytt,
bättre och större övervakningssystem för att
kunna ha säkrare kontroll på eventuella oroligheter vid högriskmatcher.
Omniprotect har byggt upp ett avancerat
övervakningssystem som baseras på Ethiris
VMS från Kentima, fem Ethiris NVR och närmare 100 kameror. Kamerorna är placerade på
läktarnas stå- och sittplatser, fördelardäck,
entréer, trappor med mera. Samtliga Ethiris
NVR:er är placerade i ett serverrum och i kontrollrummet högst uppe på läktarna finns arbetsstationer med Ethiris VMS Client som visar
informationen på flera bildskärmar.
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”Jag är mycket nöjd över vårt samarbete med Kentima och deras höga
kvalité på produkter och support.
Genom att använda Ethiris NVR har
både installation och konfigurering
av systemet förenklats”, säger Johan
Ericsson, vd Omniprotect.
Ethiris ger operatören möjlighet att snabbt
söka efter en speciell sekvens som lagrats och
därefter spela upp videon för att granska informationen, samtidigt som inspelningen pågår.
I kontrollrummet sitter en operatör, en ordningsvakt, säkerhetscheferna från vardera lag
och en eller flera poliser som tittar och bevakar
anläggningen vid matcher. Deras gemen-

Systemet används under matcherna
av bland annat polisen och en säkerhetschef från respektive lag. De
håller utkik efter bråk, bengaler och
annat stök, det ska vara svårt att vara
fotbollshuligan på Olympia.

samma mål är att förebygga problem på
läktarna och skapa en trygg miljö för samtliga
personer som befinner sig på Olympia.

”Då systemet används där ett stort
antal människor förväntar sig att
vi ska upprätthålla ordningen och
skapa en säker miljö är kraven på
funktionalitet och tillförlitlighet
mycket höga. Ethiris ger oss ett
mycket viktigt verktyg i vårt trygghetsarbete”, säger Frederik Ericsson, evenemangschef HIF.
I Ethiris kan man utföra flera funktioner samtidigt vilket ger operatören tillgång till avancerade funktioner som ökar tryggheten för såväl
publiken, funktionärer som spelare. Om till
exempel poliserna ute på plats ser något som
händer på läktaren vänder de sig till opera
tören. Han kan då snabbt leta upp oroshärden
med hjälp av Ethiris och zooma in aktuellt
område och sedan skriva ut bilden som poliser
och övriga säkerhetsansvariga får ta del av.
Olympia har både fasta och rörliga kameror
som kan följa personer från kamera till kamera
i anläggningen, hela vägen till utgången.
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