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SENTINELSENTINEL
Základem zabezpečení jakýchkoliv dat společnosti a 
firemních sítí je potřeba autorizovat uživatele počítače. Co 
se však stane, jestliže se uživatel zapomene od práce na 
počítači odhlásit manuálně?

V dnešní době se nejvíce využíváčasovač, což vede buď k 
předčasným odhlášením, je-li nastavená prodleva příliš
krátká, nebo zůstává pracovní místo nezabezpečeno a 
důvěrná data přístupná, je-li prodleva příliš dlouhá. Jestliže 
uživatel odejde a zapomene se manuálně odhlásit, Sentinel 
Sign-Off počítač automaticky zabezpečí, čímž eliminuje 
riziko zneužití počítačové sítě přes počítač uživatele.



SENTINEL SignSENTINEL Sign--OffOff
Odhlášení

� Automaticky uzamkne počítač po odchodu uživatele
� Specificky identiikuje autorizovaného uživatele  
� Nedovolí jinému uživateli ovládat již vytvořené složky
� Sleduje uživatele v dohledu kamery
� Umožňuje uživateli odejít z dohledu kamery a znovu se
do něj vrátit
� Podporuje kamery vestavěné do monitoru i externí

kameryZpravidla technologie Microsoft (Visual Studio 6.0 
až DotNet, VFP 9.0, …). 



InteligentnInteligentníí detekce detekce 
odchoduodchodu

Základní technologií řídící Sentinel Walk-Away je 
jedinečný program společnosti Viion Aktive Presence 
Detection and Identification (APDI) – Aktivní rozpoznání
přítomnosti na stanovišti a identifikace.
APDI kombinuje originální SW vyvinutý firmou Viion pro 
rozpoznávání obličejů, který zahrnuje sledování pohybu 
obličeje a algoritmy pro ověření obličejových rysů. Na 
jejich základě vzniklo jedinečné řešení určené výhradně
pro problematiku rozpoznání odchodu od pracoviště a 
poskytnutí praktických a efektivních prostředků k zajištění
elektronických dat. Zaměstnanec pak může vykonávat svou 
práci bez jakýchkoliv dalších omezeníči zásahů a nemusí
nijak upravovat své obvyklé pracovní postupy ani používat 
jiná dodatečná zařízení.



AplikaceAplikace

� Zdravotnictví - ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH DAT

� Obchod - ZABEZPEČENÍ STRATEGICKÝCH 
OBCHODNÍCH DAT

� Bezpečnost veřejnosti - ZABEZPEČENÍ OSOB A 
MAJETKU A OCHRANA STÁTU



SENTINELSENTINEL

O TOMTO ŘEŠENÍ BY MĚLI BÝT INFORMOVÁNI 
PŘEDEVŠÍM PRACOVNÍCI MAJÍCÍ NA STAROSTI 
BEZPEČNOST PROVOZU POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. 
SENTINEL MŮŽE VÝZNAMNĚ ZVÝŠIT 
BEZPEČNOST PRÁCE NA POČÍTAČOVÉ SÍTI, 
OBZVLÁŠTĚ ZAMEZÍ OHROŽENÍ SÍTĚ Z MÍSTA 
KONEČNÉHO UŽIVATELE.
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SW technologická orientace
� Zpravidla technologie klient/server. 
� Zpravidla technologie Microsoft (Visual Studio 6.0 až

DotNet, VFP 9.0, …). 
� Dlouhodobé praktické zkušenosti s různými databázovými 

servery SQL (Oracle, Centura, Microsoft, …). 
� Naši programátoři poskytují i školení a odborné konzultace. 
� Pro jednotlivé úlohy používáme odpovídající technologie, 

tj. neřešíme vše např. jen jediným univerzálním 
programovacím jazykem nebo jen na jediném operačním 
systému. 



Firma Firma 
B&M InterNets, s.r.o.B&M InterNets, s.r.o.

Hlavní produkty: 
� Komplexní IS (Ekonomické, 

technologické, manažerské)

� Elektronická správa dokumentů

� Optimalizační úlohy, …
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Reference: 
� Statutární město Brno
� Statutární město Olomouc
� Veletrhy Brno, a.s.
� Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
� SITA CZ, a.s.


