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eBUSINES 
Definicje, Zakres funkcjonalny 

1. eBIZNES 



eBIZNES? 

• Model biznesowy / sposób prowadzenia firmy polegający na 
wykorzystaniu potencjału technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz Internetu. 

• E-biznes - jakiekolwiek przedsięwzięcie 
operacyjne/taktyczne/strategiczne, które za pomocą 
technologii informatycznych/informacyjnych przekształca 
(zmienia, adaptuje)procesy / struktury realizowane przez daną 
organizację do wymagań e-gospodarki. 

• E-biznes to znacznie więcej niż sprzedaż 
przez Internet! 

Jacek Jakieła, e-Biznes dla MŚP. Korzystanie z innowacji w biznesie,  WSIiZ, Rzezów 2008. 



eBIZNES – ZAKRES FUNKCJONALNY 

• Nazwa firmy / projektu (domena) 

• Sprzedaż – eHandel 

• Serwis posprzedażowy / obsługa reklamacji 

• Projektowanie e-produktów i e-usług 

• Monitorowanie rynku 

• Usługi bankowe, finansowe 

• Szkolenia 

• Obsługa zamówień publicznych 

• Badania ankietowe / marketingowe 

• Przekazywanie / otrzymywanie informacji 

• ? 

Jacek Jakieła, e-Biznes dla MŚP. Korzystanie z innowacji w biznesie,  WSIiZ, Rzezów 2008. 



eBUSINES 
e-Sprzedaż 

eSPRZEDAŻ 



eBIZNES – DYNAMIKA WZROSTU 



eBIZNES 
Dlaczego warto? 

Dlaczego warto? 

1. Czas – szybkie dostawy 

2. Dostęp do informacji operacyjnej 

3. Obniżenie kosztów transakcyjnych 

4. Nieograniczony zasięg geograficzny 

5. Nowe kontakty 

6. Dostęp do wiedzy 

eSPRZEDAŻ w zakresie wartości dodanej?  



eBIZNES 

• Redukcja kosztów transakcyjnych / większy ZYSK 

• Polepszenie komunikacji z klientem 

• Wizerunek nowoczesnej firmy 

• Natychmiastowy dostęp do informacji 

• Efektywne działania marketingowe 

• Uproszczenie i przyśpieszenie procesów 

• Zwiększenie zakresu oferty 

• Zwiększenie zasięgu / obszaru sprzedaży 

• Polepszenie współpracy z dostawcami 

• Stała kontrola jakości 

• Skalowalność w zakresie wielkości sprzedaży 

• Optymalizacja w obszarze logistyki 

• Dostęp do najnowszych rozwiązań 
transakcyjnych, np. PayU 

Dlaczego warto? 
cd. 



eBIZNES 

• Brak wiedzy i e-umiejętności 

• Problemy z bezpieczeństwem / zaufaniem 

• Problemy z niezawodnością infrastruktury 

• Długi czas uzyskania progu rentowności 

• Nieznajomość naszej witryny na rynku 

• Bardzo duża konkurencja w sieci 

• ? 

BARIERY? 



eHANDEL 
Raport 

2. 

eCommerce 



eHANDEL jako proces 

• Szczególny rodzaj działań w ramach e-biznesu ukierunkowany 
na sprzedaż dóbr i usług oraz wymiany informacji. 

• Proces elektronicznej sprzedaży obejmuje: 
1. Wybór strony / dostawcy cyfrowego 

2. Wybór produktu + warunki dostawy / płatności (możliwość e-zapłaty) 

3. Wysyłka i monitorowanie 

4. Odbiór + potwierdzenie 

5. Opinia (ewentualnie zwrot) 

 

• Produkt cyfrowy – e-towar i e-usługa, która jest specjalnie 
przygotowana i dostępna tylko w Internecie. 

Jacek Jakieła, e-Biznes dla MŚP. Korzystanie z innowacji w biznesie,  WSIiZ, Rzezów 2008. 



eHANDEL 
W POLSCE – Statystyki 2016 

http://marketingnaluzie.pl/raport-e-commerce-polsce-2016-wnioski-dla-marketingu 

Raport          

E-commerce 

w Polsce 

2016 



eHANDEL 
W POLSCE – Statystyki 2016 

Ilu mamy e-klientów w Polsce i gdzie kupują? 



eHANDEL 
W POLSCE – Statystyki 2016 

Kto jest e-klientem? Wiek / zamieszkanie / wykształcenie 
/ sytuacja materialna 



eHANDEL 
W POLSCE – Statystyki 2016 

CO kupują w Internecie?  

Efekt ROPO (Research Online 

Purchase Offline) polega na 
realizowaniu przez 
konsumentów zakupów w 
offline na podstawie informacji 
znalezionych online 



eHANDEL 
W POLSCE – Statystyki 2016 

Przy pomocy czego kupujemy? Jakie urządzenie? 



eHANDEL 
W POLSCE – Statystyki 2016 

Dlaczego nie kupujemy?  



eHANDEL 
W POLSCE – Statystyki 2016 

http://klinikaecommerce.pl 

Metoda płatności?  
Wygoda / bezpieczeństwo / szybkość dostępność  



eHANDEL 
RANKINGI 

http://fashionbusiness.pl 

1. Największym sklepem spożywczym w Internecie jest? 

2. Największym e-sklepem w Polsce jest? 

3. Największym sklepem DIY (z artykułami handmade)? 

4. Największa platforma handlowa / e-bazar? 

 



eHANDEL 
PODSUMOWANIE 

http://marketingnaluzie.pl/raport-e-commerce-polsce-2016-wnioski-dla-marketingu 

• Najlepszymi klientami są osoby w wieku 15-24 lat. 

• Warto wskazać odpowiednią drogę i pokazać 
internaucie gdzie i jak można kupić nasze produkty 
oraz wskazać ich zastosowanie. 

• Strona mobilna być musi jeżeli chcesz prowadzić 
sprzedaż w internecie, to że zakupy nie są z niej 
bezpośrednio wykonywane z mobilna nie znaczy, że 
możesz sobie go odpuścić 

• Nie bój się powiedzieć w reklamie o darmowych 
zwrotach czy przedłużonej gwarancji lub innych 
problemach, których załatwienie wyróżnia Cie na 
tle konkurencji 

• Przed wszystkim powinieneś na swej stronie jak 
blogach czy social mediach rozwiać wątpliwości, 
które wskazali respondenci. 

• Istnieje nadal duży obszar potencjalnego rozwoju! 



ePROMOCJA 
E-marketing 

3. Instrumenty     

e-marketingowe 



eMARKETING 
DEFINICJE 

• eMarketing – działalność promocyjna prowadzona 

w sieci / internecie. 

Obejmuje: 

• Pozycjonowanie domen w wyszukiwarkach 

• E-mail marketing – kontakt z klientem 

• Google AdWords, FB, YT (płatna reklama) 

• Content Marketing (treści, informacja, poradniki) 

• Aukcje internetowe (Allegro) 

• Marketing Wirusowy (Viral Makreting) - internauci 

sami rozpowszechniają między sobą wiadomości 

związane z firmą lub jej działalnością 



eMARKETING 
Domeny 

DOMENY 



eMARKETING 
Domeny 

Wybór nazwy domeny 

https://domeny.domena.pl 



eFINANSE 
E-bankowowść 

4. 

Innowacyjne 

instrumenty 

e-finansowe 



eFINANSE 
wprowadzenie 

• E-bankowość – przelewy / rozliczenia realizowane 
przy pomocy e-kont. 

• Karty kredytowe / debetowe a funkcja płatności 
elektronicznych – zakup towarów i usług w 
internecie. 

• Telefony komórkowe z funkcją płatności 
elektronicznych / mobilnych. 

• PayPal / PayU– usługa finansowa pozwalająca na 
bezpieczne realizowanie płatności za zakupy 
realizowane w internecie. 

• Bitcoiny – wirtualna / krypto waluta  pozwalająca 
dokonywać wzajemnych rozliczeń. 

• Crowdfunding – instrument pozyskania środków na 
rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. 

Metody płatności / Źródła finansowania?  



eFINANSE 
wprowadzenie 

Źródła finansowania / Metody płatności?  

https://bluemedia.pl 



eFINANSE 
wprowadzenie 

Źródła finansowania / Metody płatności?  



eFINANSE 
wprowadzenie 

Źródła finansowania / Metody płatności?  



eFINANSE 
wprowadzenie 

• Pozwala na wykonywanie różnych rodzajów usług 
bankowych za pomocą kanału elektronicznego, 
np. przelewy elektroniczne. 

• Zdalny dostęp do konta – dom, firma. 

• e-cash określa pieniądz elektroniczny, który 
umożliwia zdalne płacenie za określony produkt czy 
usługę w Internecie. 

• e-banki istnieją w świecie wirtualnym, ale nasze 
pieniądze w nich ulokowane są jak najbardziej 
realne. 

• Elektroniczna Izba Rozliczeniowa, czyli w skrócie 
ELIXIR, jest systemem rozliczeń międzybankowych, 
dzięki któremu nasze środki mogą szybko trafić na 
właściwe konto bankowe 

• Zaletą bankowości elektronicznej będzie wygoda – 
dostęp do usług bankowych 24h/7. 

• Wadą – samoobsługa, ryzyko braku możliwości 
realizacji usługi, bezpieczeństwo. 

E-bankowość / bankowość elektroniczna  



eFINANSE 
wprowadzenie 

• Bardzo popularna metoda płatności. 

• W Internecie można zapłacić nie tylko kartą 
kredytową (debetową, przedpłaconymi) i nie tylko 
kartą wypukłą. 

• Podczas płatności kartą w Internecie możesz zostać 
poproszony o jej dodatkowe potwierdzenie poprzez 
wprowadzenie jednorazowego kodu przesyłanego 
na numer Twojego telefonu komórkowego. 

• Dzięki procedurze chargeback będziesz miał 
możliwość odzyskania swoich pieniędzy dochodząc 
swoich roszczeń od sprzedawcy za pośrednictwem 
Banku – wydawcy karty. 

• Możesz płacić w krajowych i zagranicznych 
sklepach internetowych. 

Karty kredytowe / debetowe a funkcja 
płatności elektronicznych 



eFINANSE 
wprowadzenie 

• Zbliżeniowe płatności mobilne 

• phone banking/mobile banking – rozliczenia przy 
pomocy urządzeń mobilnych. 

• e-billing wykorzystuje się w zakresie  zarządzaniu 
rachunkami w określonych sieciach komórkowych. 

• Aby zapłacić w sklepie wystarczy, że odblokuję 
telefon i przyłożę go do terminala płatniczego. 

• Do skorzystania z takich płatności potrzebny jest 
telefon z systemem Android (wersja 4.4. lub wyższa) 
wyposażony w antenę NFC. Na nim musi znaleźć się 
aplikacja banku, która wspiera funkcję płatności 
zbliżeniowych.  

• W tej chwili płacić telefonem zbliżeniowo pozwala 
już 12 polskich banków. 

Telefony komórkowe z funkcją płatności 
elektronicznych 



eFINANSE 
wprowadzenie 

• System płatności on-line / darmowy (dla kupujących). 

• System działa na zasadzie wirtualnej portmonetki 
(cyfrowy portfel). 

• Klienci mogą płacić przy użyciu karty kredytowej bądź 
salda konta PayPal, które można zasilać przelewami z 
konta bankowego lub innego konta 

• PayPal czyni zakupy on-line szybszymi, bardziej 
komfortowymi i bezpiecznymi dla kupujących,  

• Stał się najbardziej popularnym rozwiązaniem tego 
rodzaju na świecie. 

• PayU – operator płatności internetowych działający 
jako system, który daje możliwość dokonywania oraz 
otrzymywania wpłat przez Internet pomiędzy osobami 
posiadającymi konto e-mail. 

PayPal / PayU 



eFINANSE 
wprowadzenie 

• Bitcoin to innowacyjna waluta Internetu.  

• Bitcoin to waluta (kryptowaluta) zdecentralizowana 
czyli bez centralnej instytucji emisyjnej. 

• Możesz błyskawicznie ją wysłać do dowolnego miejsca 
na świecie z ominięciem banków i pośredników a co 
za tym idzie kosztownych prowizji, limitów i ograniczeń. 

• Kryptowaluty są jednak zjawiskiem  z którym się wiąże 
cały zestaw mitów, legend. 

 

• Bitcoin jest też walutą anonimową, wszystkie transakcje 
w sieci bitcoin są jawne, ale dokonujący transakcji czy 
je otrzymujący już nie. 

Bitcoin / kryptowaluta 



eFINANSE 
wprowadzenie 

• Finansowanie społecznościowe (zbiórka publiczna) - 
źródło kapitału dostarczanego przez szeroką 
społeczność wirtualną (Rheingold, 1993), która chce 
wesprzeć kreatywnego pomysłodawcę. 

• Crowdfunding jest to „rodzaj gromadzenia i alokacji 
kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju 
określonego przedsięwzięcia w zamian za określone 
świadczenie zwrotne. 

• Crowdfunding  PASYWNY (sponsorski) – zaangażowanie 
finansowe w zamian za nagrodę typu: uprzywilejowany 
zakup produktu / usługi, gadżety firmowe, dostęp do 
programów lojalnościowych itd. 

• Weryfikacja potrzeb / oczekiwań rynku – rejestracja 
zamówień (sprzedaż); 

• Budowa sieci odbiorców / sympatyków / partnerów 
biznesowych; 

• Stworzenie platformy współpracy opartej na ZAUFANIU 
zgodnie z zasadą All-or-Nothing! 

 

Crowdfunding 



CROWDFUNDING JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM UTRATY 
PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 

• Wariant 1: Finansowanie przy pomocy kredytu bankowego 

• Założenia: 

• Planowana sprzedaż: 550 000 PLN / 12  miesięcy 

• Poziom przychodów [miesięcznie] : 50 000 PLN 

• Koszt stały prowadzenia działalności: 10 000 PLN / miesiąc 

• Koszt zmienny: 50% 

• Kredyt Bankowy „0 procent”: 150 000 PLN 

• Liczba miesięcy (spłata kredytu): 12 

• Wartość inwestycji początkowej: 100 000 PLN 

•  Średnia wartość NALEŻNOŚCI [dni]: 30 

• Średnia wartość ZOBOWIĄZANIA [dni]: 0 (płatność gotówką) 

 



CROWDFUNDING JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM UTRATY 
PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 

• Wariant 2: Finansowanie przy pomocy „Crowdfundingu” 

• Założenia: 

• Planowana sprzedaż (Cel akcji crowdfundingowej): 550 000 PLN (100%) 

• Poziom przychodów [miesięcznie] : N/D 

• Koszt stały prowadzenia działalności: 10 000 PLN / miesiąc 

• Koszt zmienny: 50% 

• Kredyt Bankowy „0 procent”: N/D 

• Liczba miesięcy (spłata kredytu): N/D 

• Wartość inwestycji początkowej: 100 000 PLN 

•  Średnia wartość NALEŻNOŚCI [dni]: 30 

• Średnia wartość ZOBOWIĄZANIA [dni]: 0 (płatność gotówką) 

 



eTECHNOLOGIE 
E-business 

5. 
Innowacyjne 

e-technologie 



eTECHNOLOGIE 
Kody QR 

Kody QR 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR skanery / QR reader 

https://play.google.com/store 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

Biznes ukryty w kodach QR (1/2) 

• Kod QR (Quick Response) - rodzaj kodu kreskowego, 
czyli graficznej reprezentacji informacji za pomocą 
kombinacji białych i czarnych kresek, odczytywanej 
czytnikiem elektronicznym. 

• QR - powstały w 1994 roku - japońska firma Denso-
Wave. 

• Kody kreskowe są stosowane na szeroką skalę w 
logistyce jako oznaczenia towarów. 

• QR umożliwia szybką i  bezbłędną identyfikację 
(odczyt) zapisanych (kodowanie) w nich informacji. 

• Do odczytania kodu wystarczą smartfon z aparatem 
fotograficznym i prosta aplikacja do skanowania (QR 
reader / scanner). 

• Żeby stworzyć grafikę z kodem QR z zapisaną w nim 
informacją, wystarczy użyć internetowego, 
darmowego generatora kodów QR. 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

Biznes ukryty w kodach QR (1/2) 

• Umożliwia kodowanie znaków Kanji/Kana, alfabetu 
arabskiego, greckiego, hebrajskiego lub cyrylicy 

• QR Code (Model 2), pozwala zakodować do 7089 
znaków numerycznych, 4296 alfanumerycznych, 1817 
znaków Kanji, 2953 ośmiobitowych danych binarnych. 

• który może być odczytywany z odległości kilku, 
kilkunastu metrów. 

• W kodzie wykorzystuje się wzór wyszukiwania 
pozwalający czytnikowi na odnalezienie 
poszczególnych miejsc w kodzie, względem których 
odczytywana jest pozostała jego część. 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR - zastosowanie 

• Kodowanie różnych krótkich treści,  m.in. danych 
teleadresowych (internetowych), krótkich 
informacji o produktach, usługach, miejscach itd.  

• Umieszczanie fotokodów QR m.in. na ulotkach, 
broszurach, informacjach prasowych, stoiskach 
targowych, wizytówkach, fakturach, 
paragonach, formularzach zamówienia, 
witrynach sklepowych, materiałach 
promocyjnych w sklepach,  

• Menu w restauracjach, materiałach 
szkoleniowych, okładkach płyt CD/DVD, 
opakowaniach  

• Wszelkich innych materiałach drukowanych, na 
których promowane są np. strony internetowe. 

• ? 

Łukasz Żur, Business Development Manager MSP w Comarch 

Artykuł pochodzi z magazynu Nowoczesne Zarządzanie nr 2/2011  



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

Najczęściej wykorzystywane 
funkcje generatorów kodów QR 

•  Tekst – wpisz tekst, jaki ma się wyświetlić w telefonie 
odbiorcy po zeskanowaniu kodu – im krótszy, tym lepszy 
(może to być na przykład hasło reklamowe); 

• Adres URL /www – wklej adres strony internetowej,  mapy 
Google z zaznaczoną lokalizacją Twojej firmy – każdej 
strony, która pozwoli Ci pozyskiwać klientów; 

• Numer telefonu – tmożna kliknąć zeskanowany numer 
telefonu i od razu zadzwonić; 

• SMS – wpisz numer telefonu i  treść wiadomości – odbiorca 
będzie mógł wysłać taki SMS za pomocą jednego 
kliknięcia;  

• e-mail – wpisz adres e-mail, temat i zawartość wiadomości; 
korzystaj jak powyżej; 

•  Wizytówka – wpisz swoje dane, a użytkownik będzie mógł 
automatycznie dodać Twój kontakt do książki w swoim 
telefonie. 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – wytyczne w zakresie edycji 
graficznej 

• Wymagane są czarno-białe kolory (ale nie jest to 
niezbędne!).  Ważny jest odpowiedni kontrast – jeśli 
będzie zbyt niski, aplikacja na telefonie nie będzie w 
stanie odczytać kodu. Kontrast musi wynosić 
przynajmniej 55 proc. 

• Pozostawisz pustą przestrzeń wokół wszystkich 
czterech krawędzi kodu. 

• Nie zapiszesz w kodzie zbyt wielu znaków – inaczej 
kod stanie się zbyt skomplikowany, co może 
niektórym telefonom sprawiać trudności w jego 
odczytaniu. Postaraj się ograniczyć do 60 znaków, 
jeśli to możliwe. 

• Zawsze najpierw przetestuj swój kod QR, najlepiej w 
kilku równych aplikacjach, telefonach i przy różnym 
oświetleniu. Postaw się na miejscu Twojego klienta i 
zastanów, jak ten kod działa dla Ciebie. 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – przykłady zastosowań 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – przykłady zastosowań 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – przykłady zastosowań 

https://www.spidersweb.pl/wp-content/uploads/2014/01/aplikacje-do-skanowania-kodow-qr.jpg


eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – przykłady zastosowań 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – przykłady zastosowań 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – przykłady zastosowań 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – przykłady zastosowań 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – przykłady zastosowań 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – przykłady zastosowań 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – przykłady zastosowań 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – przykłady zastosowań 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – przykłady zastosowań 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – przykłady zastosowań 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – przykłady zastosowań 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – zalety 

• Dostępność urządzeń (telefon) i programu. 

• Brak kosztów –tworzenie kodów jak i ich skanowanie 
jest bezpłatne. 

• Łatwość obsługi – nie są wymagane kompetencje IT. 

• Szybkość dostępu do informacji. 

• Bezbłędność w zakresie generowania kodów jak i 
ich sczytywania. 

• Brak barier w zakresie prezentacji  (wydruku) i 
dostępu kodu. 

• Możliwość skanowania na odległość. 

• Brak koniczności dostępu do Internetu. 

• Innowacyjny charakter. 

• ? 

 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – bariery i ograniczenia 

• Brak masowego zainteresowania - przechodzimy 
obok nich całkowicie obojętnie (W USA do ich 
skanowania przyznawała się zaledwie 1/5 
użytkowników telefonów komórkowych). 

• Brak przyzwyczajeń i nawyków ze strony klientów. 

• Brak aplikacji QR (reader) w standardowym 
wyposażeniu telefonów komórkowych….?! 

• Brak przekonania reklamodawców o skuteczności 
kodów QR. 

• Brak edycji treści – kod jednorazowy. 

 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – statystyki 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – statystyki 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

QR – statystyki 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

Generator kodów QR 

https://etechnologie.pl/generator-qr-kodow/ 



eTECHNOLOGIE 
QR kody 

Generator kodów QR 

https://etechnologie.pl/generator-qr-kodow/ 



eTECHNOLOGIE 
Computer Vision / Visual Recognition 

Systemy 
rozpoznawania 

obrazu 



Systemy rozpoznawania obrazu 

Definicje: 
 

• Rozpoznawanie obrazu (Computer Vision / Visual Recognition) – przetwarzanie obrazu 

przez komputer za pomocą urządzeń zewnętrznych (np. skaner / kamera) w opis cyfrowy 

tegoż obrazu w celu dalszego przetwarzania. 

 

• Rozpoznanie obrazu - identyfikacja  obiektów  analizy  oraz  ich  ilościowa 

charakterystyka ale również klasyfikacja obiektów i ich  symboliczna   interpretacja. 

 

• Geneza – II Wojna Światowa – pierwsze prace dotyczące projektowania uzbrojenia 

umożliwiającego zwalczanie np. łodzi podwodnych. 



Systemy rozpoznawania obrazu 

• Visual Recognition by Google: 
 

http://softonet.pl 



Systemy rozpoznawania obrazu 

Zastosowania w biznesie: 
 

• Automatyczna segregacja towarów; 

• Segregacja śmieci; 

• Monitorowanie masowym ruchem pojazdów (osobowe / ciężarowe); 

• Kompletacja części, podzespołów; 

• Identyfikacja profili klientów – logistyka marketingowa; 

• Weryfikacja stanów magazynowych; 

• E-biznes? 



Systemy rozpoznawania obrazu 

• Zalety i wady: 
 

• Technika jest wciąż jeszcze młoda i daleko jej do dopracowania – stosunkowo duża liczba 

błędów. 

 

• Twórcy już teraz chwalą się, że jest w stanie wykryć jednocześnie wiele obiektów w 

złożonej scenie, nawet jeśli są one częściowo zasłonięte. 

 

• ? 

http://softonet.pl 



Systemy wykrywania i rozpoznawania twarzy 



Systemy rozpoznawania twarzy 

Cechy rozwiązania: 
 

• Wykrywanie wielu twarzy w czasie rzeczywistym oraz ich rozpoznawanie ze strumienia wideo 

kamer; 

• Alarm i sygnał rozpoznania jest przesyłany do administratorów w czasie rzeczywistym; 

• Łatwe dodawanie bazy danych i przeszukiwanie jej przy użyciu różnych filtrów; 

• Możliwość wyboru interfejsu bazy danych; 

• Możliwość zapisywania pojedynczej twarzy w bazie danych, jak i grupowania już zapisanych 

twarzy; 

• Rejestrowanie wszystkich obrazów twarzy z datą i indeksem czasowym; 

• Proste i szybkie przeszukiwanie historii rejestrowania poprzez różne filtry; 

http://polgard.com/pl 



Systemy rozpoznawania twarzy 

Cechy rozwiązania: 
 

• Rozpoznaje twarze nawet wtedy, gdy dana osoba założy okulary, kapelusz czy będzie miała 

makijaż 

• Rozpoznaje twarz ustawioną pod kątem – do 30° 

• Określa wiek i płeć osoby na postawie obrazu twarzy 

• Porównuje stopień pokrywania się (podobieństwa) w % dwóch twarzy pochodzących z 

różnych zdjęć/obrazów 

• Współpracuje z kamerami różnych producentów 

• Może korzystać z już zainstalowanych kamer IP 

• Pracuje za pośrednictwem bezpiecznej sieci lub bezprzewodowych łączy 

• Na bieżąco porównuje twarze z listami osób poszukiwanych. 

http://polgard.com/pl 



Systemy 

rozpoznawania 

twarzy 

http://polgard.com/pl 



Systemy rozpoznawania twarzy 

Zastosowanie: W zakładach pracy, korporacjach 

 

• Monitorowanie i weryfikowanie osób wchodzących do biura; 

• Skanowanie odwiedzających wchodzących do firmy i wyłapywanie osób nieautoryzowanych / 

nieuprawnionych do wejścia; 

• Automatyczne wysyłanie ostrzeżenia gdy poszukiwana jednostka została zidentyfikowana; 

• Pomiar czasu pracy pracownika – kontrola kiedy pracownicy przychodzą i opuszczają firmę; 

• Budowa bazy danych osób regularnie odwiedzających firmę, jak np. kurierów; 

• Możliwość powiadomienia, gdy kurier pojawia się w firmie. 

http://polgard.com/pl 



Systemy rozpoznawania twarzy 

• Zastosowanie: Na lotniskach, stadionach 

 

Na lotniskach: 

 

• Wykrywanie osób poszukiwanych przez Interpol  

 

Na stadionach sportowych: 

 

• Wykrywanie osób poszukiwanych i przesyłanie ostrzeżenia, gdy taka osoba dostanie się na 

obiekt sportowy 

• Rozpoznawanie VIP’ów 

http://polgard.com/pl 



Metody automatycznej identyfikacji 

Systemy rozpoznawania obrazu / twarzy  

ZALETY / szanse WADY / zagrożenia 


