
„Certyfikowani biegli ds. przestępstw i nadużyć szacują, że firmy tracą 5% przychodów 
rocznie wskutek kradzieży, oszustw lub nadużyć ze strony pracowników”.
Źródło: ACFE Global Study on Occupational Fraud & Abuse 2020 (Ogólnoświatowe badanie nad pracowniczymi oszustwami i nadużyciami, 2020 r.)*

Zapobieganie kradzieży — kradzież składników majątku jest częstym 
zjawiskiem w  wielu firmach, wynikającym zarówno z  wtargnięcia na 
teren firmy niepowołanych osób, jak i z kradzieży dokonywanych przez 
pracowników. Dlatego należy podjąć kroki mające na celu ograniczenie 
skutków takich zdarzeń. Dzięki stałemu monitorowaniu miejsca 
pracy można skutecznie zabezpieczyć cenne aktywa. Wykorzystanie 
dostępnej w systemach monitoringu funkcji wykrywania ruchu poza 
godzinami pracy umożliwia szybkie reagowanie na ewentualne próby 
włamań, a  funkcja rozpoznawania twarzy może pomóc w  ustaleniu 
tożsamości sprawców. 

W czasach ogromnych nacisków dotyczących wyników finansowych zagrożenia, na jakie są narażone firmy w wyniku przestępczości, 
oszustw i  szpiegostwa przemysłowego, stają się coraz bardziej dotkliwe. Mogą one powodować znaczne straty pod względem 
rentowności firmy, jej udziału w rynku lub reputacji, a problemy te mogą mieć cały szereg źródeł — zarówno wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych.

W  raporcie opublikowanym przez Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) eksperci ds. zwalczania oszustw szacują, że w  skali 
roku firmy tracą około 5% przychodów w wyniku kradzieży, oszustw lub nadużyć ze strony pracowników. Jest to jeden z powodów, dla 
których niezwykle ważne jest wdrożenie zaawansowanych systemów monitoringu — konieczne inwestycje można łatwo uzasadnić wieloma 
istotnymi korzyściami. 

Monitoring w środowisku firmowym 
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Ochrona własności intelektualnej — systemy monitoringu okazują 
się też bardzo skutecznym wsparciem w wykrywaniu różnego rodzaju 
oszustw. Jednym z  ich zastosowań w  środowisku firmowym jest 
rejestrowanie podejrzanych działań. Może tu chodzić na przykład 
o osoby modyfikujące poufne dokumenty lub robiące zdjęcia, które 
mogą naruszać prawa własności intelektualnej firmy. Nagrania 
wideo można wykorzystać do odtworzenia przebiegu wydarzeń, 
a więc i zebrania dowodów. 

Ochrona pracowników — zapewnienie pracownikom bezpiecznego 
środowiska pracy niewątpliwie jest kolejnym ważnym celem każdej 
firmy. Dlatego nadzwyczaj istotne jest całodobowe monitorowanie 
wejść i  wyjść osób na terenie biur lub kampusów firm za pomocą 
odpowiednio rozmieszczonych kamer. 

Wysokowydajna technologia pamięci masowej firmy Toshiba 
została zoptymalizowana pod kątem firmowych systemów 
monitoringu, które pomagają chronić pracowników, majątek 
i  własność intelektualną. Dyski twarde S300 marki Toshiba, 
dostępne w  wersjach o  pojemności do 6  TB, stanowią 

Zalecane dyski HDD
rozwiązania pamięci masowej łączące w  sobie wyjątkową 
jakość i  niezawodność. Ponieważ mogą one obsługiwać nawet 
64  kamery wideo o  wysokiej rozdzielczości naraz, można je 
stosować w  systemach monitoringu w  firmach o  dowolnej 
wielkości.
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Dodatkowe informacje
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S300

Pojemność 6 TB 4 TB 2 TB 1 TB

Forma 3,5“

Interfejs SATA

Liczba obsługiwanych 
kamer Do 64 Do 32

Prędkość obrotowa 5400 obr./min 5400 obr./min 5400 obr./min 5700 obr./min

Całodobowe działanie 
(24 x 7) Tak

Bufor 256 MB 256 MB 128 MB 64 MB

Ograniczona gwarancja 
(lata) 3

Przeznaczenie • Cyfrowe rejestratory wideo do monitoringu (sDVR)
• Sieciowe rejestratory wideo do monitoringu (sNVR)
• Hybrydowe rejestratory sDVR (rozwiązania analogowe i IP)


