
Inteligentne technologie i rozwiązania  
Axis i TOP-KEY w salonach mody Celio.

Case study

Organizacja:
Celio

Lokalizacja:
Polska

Segment rynku:
Handel detaliczny

Wykorzystanie:
Sieciowy system nadzoru 
na bazie kamer Axis,  
z możliwością współpracy 
z urządzeniami mobilnymi

Partnerzy Axis:
TOP-KEY

Misja
Francuska męska marka odzieżowa Celio reprezentowana 
jest już w ponad 1000 salonach na 5 kontynentach.  
W 2013 roku zdecydowała się na ekspansję na polski 
rynek. Zarządowi zależało by nowe salony wyposażone 
były w system nadzoru, który umożliwi zdalne 
kontrolowanie sytuacji w salonach z poziomu osobistych 
komputerów i smartfonów. Rozwiązanie miało być 
niezawodne, pozwalać na dołączanie kolejnych 
funkcjonalności oraz rozbudowę systemu zarówno  
w istniejących salonach jak i nowo powstających 
placówkach.

Rozwiązanie 
Zadanie zrealizowania instalacji w swoich salonach  
Celio powierzyło firmie TOP-KEY, która wdrożyła  
do użytkowania trzy systemy: system kontroli dostępu,  
system alarmowy i system wizyjny. System monitoringu 
oparty jest na kamerach firmy Axis Communications, 
światowego lidera w zakresie sieciowych kamer 
wizyjnych, które gwarantują doskonałą jakość obrazu  
i podgląd w czasie rzeczywistym. 

 
System alarmowy został zaprojektowny w oparciu  
o centralę alarmową Satel –Interga, która świetnie 
sprawdza się w realizacji zaawansowanych systemów 
zabezpieczenia.

Rezultat
Dostępność do informacji z „zewnątrz” salonu była  
kluczową kwestią dla Celio. System zapewnił zarządcom 
bezproblemowe i komfortowe, zdalne kontrolowanie 
sytuacji w salonach oraz bezpieczne i łatwe 
udostępnianie informacji w wypadku sytuacji 
alarmowych. System umożliwia stałą archiwizację oraz 
zapis danych zarejestrowanych w salonach, co znacząco 
podnosi poziom bezpieczeństwa, wspomaga 
kontrolowanie wszelkich zdarzeń w salonach oraz 
zarządzanie zasobami ludzkimi.



61
89

4/
PL

/R
1/

15
06

©2015 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC i VAPIX są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub zgłoszonymi znakami 
towarowymi firmy Axis AB w różnych jurysdykcjach. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towaro-
wymi odpowiednich firm. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

“  Wszystkie zastosowane przez nas systemy i technologie dbają  
o bezpieczeństwo salonów i umożliwiają ich kontrolę w trybie live  
bez najmniejszych zakłóceń. Przystępność działania zaproponowanych 
rozwiązań i płynność ich wdrażania sprawiły, że wraz z rozwojem Celio  
w Polsce, systemy instalowane przez TOP-KEY są również rozszerzane o nowy 
sprzęt oraz funkcjonalności i wdrażane w nowopowstałych placówkach.”

 Marcin Guziński, Dyrektor Operacyjny TOP-KEY.

www.axis.com

Technologia w służbie bezpieczeństwa
By umożliwić dostęp do systemu monitoringu z zewnątrz 
sklepu, firma TOP-KEY uruchomiła zewnętrzne adresy IP 
wraz z tunelami VPN dedykowane dla kamer Axis. Dzięki 
integracji systemu wizyjnego i alarmowego wprowadzono 
wiele funkcjonalności, dzięki którym spełnione zostały 
wszystkie oczekiwania klienta. Jedną z nich jest 
natychmiastowe przesyłanie, w przypadku uruchomienia 
alarmu, zdjęć osób wchodzących do salonu na określone 
adresy mailowe.

Zastosowany przez firmę TOP-KEY system alarmowy  
oparty o centralę alarmową Satel –Interga również  
charakteryzuje rozbudowana funkcjonalność, co pozwala 
na realizację nawet najbardziej skomplikowanych 
wymagań postawionych przed systemem kontroli 
dostępu czy integracji z innymi systemami.


