Brit biztonsági innovációk

Brit Nagykövetség
Kereskedelmpolitikai és Befektetési Osztály
• Támogatjuk a brit vállalatok export tevékenységét

• Értesítjük a brit vállalatokat a legnagyobb globális üzleti lehetőségekről,
beruházásokról, beszerzésekről
• Befektetőket és vállalkozásokat invitálunk Nagy Britanniában történő
cégalapításra

• Kormányzati szinten képviseljük a kiemelt értékteremtők érdekeit a
további export és beruházások növelése érdekében
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A brit biztonsági ipar exportteljesítménye
• Az elmúlt öt évben a brit exportvolumen megduplázódott
• 2013-ban a brit export 3,2 milliárd angol font volt (kb. 1366 milliárd Ft),
ami az egész világ biztonsági piacának valamivel több, mint 4%-a.
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ADS - Innovációs Díj
A díjat a brit légi, védelmi és biztonságipari szervezet
(ADS - Advancing UK Aerospace Defence and Security
industries) ítéli oda.
Hogyan döntenek a díjról?
• A díjra jelölt termék/szolgáltatás az elmúlt két évben
került piacra (új verziók, frissítések is elfogadhatóak)

• A termék vagy technológia lényegesen javította a
bűnmegelőzést, vagy javította a rendőrség/bűnüldöző
szervek működési hatékonyságát
• Példák olyan állami vagy üzleti referencia ügyfelekre,
ahol a terméket/szolgáltatást bevezették és jelenleg is
használják
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2013 nyertese: Zaun / Gyors telepítésű,
minősített biztonságú ideiglenes kerítés
•

Gyorsan telepíthető

•

Nincs alapozás, sem dübelezés

•

Maximum 3 méter magasságig

•

Megvásárolható és bérelhető is

•

Ellenáll a tüntetők ostromlásnak és
rohamozásának, valamint akár egy
3,5 tonnás 30 mph (48 km/h)
sebességgel érkező ellenséges
járműnek is (PAS 68 brit szabvány)

A brit rendőrség számítása szerint a
telepítésnél 90%-os időbeli megtakarítást
értek el.
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2014 nyertese: RepKnight / Nyílt forrásból
dolgozó hírszerzési platform
•

Széleskörű digitális hálózati elemzés
(Facebook, Twitter, RSS, fórum, chat, web)

•

Valós idejű megfigyelés és elemzés

•

Kiugró adatmennyiségek észlelése

•

Hozzászólások földrajzi elemzése

2012-es olimpián debütált először, jelenleg már
az összes kontinensen tesztelik.
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2015 egyik döntőse: BN Security & Defence /
Mobil Baleseti Helyszínelő Rendszer
•

Pontos, nagy felbontású, 360 fokos nyomrögzítés, járművel
történő bejárással, általában két perc alatt. Mágneses
talpaival bármelyik járműre könnyen felhelyezhető.

•

Kiszolgálja a növekvő elemzési igényt a költségvetési
korlátok betartása mellett

•

Csökkenti a közúti forgalom akadályozását, a helyszínen
töltött időt, egyszerűsíti az információgyűjtést, közérthető
elemzést készít

•

A valós idejű távoli elérés lehetővé teszi a szakértői
kapacitások hatékony felhasználását

A Holland Rendőrségnél már bevezették, drámai mértékben
csökkent a baleseti helyszíneléshez szükséges idő és költség.
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2015 nyertese: Reveal / Testkamera
•

Nagyfelbontású (Full HD) titkosított (AES256) kép és
hangrögzítés, időjárásálló (IP54), állítható fejű kamera

•

Visszajátszás funkció, kikapcsolható felvétel,
kikapcsolható kijelző, esemény gomb a könnyebb
visszakereséshez, törlés és felülírás letiltva

•

Rögzítési kapacitás 8h, folyamatos felvétel bekapcsolt
kijelzővel 2.5h, töltési idő 3h, súly 130g

Eredmények:

•

90%-kal csökkent a járőrök elleni panaszok száma

•

50%-kal csökkent a kényszerintézkedések száma

•

90%-kal nőtt az önkéntes beismerő vallomások száma

•

22%-kal nőtt a járőrszolgálatra fordítható idő
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Rendezvények
• IFSEC, 2015 június 16-18,
London: 650 kiállító

• DSEI, 2015 szeptember 15-18,
London: 1500 kiállító

• Security & Policing, 2016 március
8-10, Farnborough: 375 kiállító

• Counter Terror Expo, 2016 április
19-20, London: 400 kiállító
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Kapcsolat
Dávid Roland
Brit Nagykövetség
Kereskedelmi tanácsadó

1051 Bp., Harmincad utca 6
Tel: +36 1 429 6253
roland.david@fco.gov.uk
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