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Kitman Thulema AS turvalahendus

Olukord objektil

Kitman Thulema AS-is oli kasutusel 15 aastat vana valve- ja läbipääsu-
süsteem, millel puudus enamik tänapäeva funktsioone, valve oli 
puudulik, videovalve oli kahes erinevas süsteemis.

.



Kliendi nõustamine ja lahendus

• Projekti algusfaasis sai koostatud turvaanalüüs ja arutatud kliendiga tema 
ootusi

Kliendile olid olulised punktid:

• turvatöötaja ametikoha koondamine;

• kontrollida töötajate töötsoonist väljumist;

•          automaatne hoone valvestamine (kui hoones pole kedagi sees);

•          tehasetsooni eraldamine puhkealast ja kontoriruumidest;

• perimeetri valve. 

Väljapakutud lisandväärtused:

• tööajaarvestus;

• võimalust kasutada telefoni LPS kaardina;

• fonosüsteemi suunamine mobiiltelefonile.



Paigaldatud turvalahendused: 

• Inneri valve-läbipääs;

•2N fonosüsteem;

•HID kaardilugejad;

•Videovalve; 

• tehisintellektil põhinev perimeetrivalve;

•alade piiramine turnikeega;

•objekti tegi eriliseks see, et kogu moderniseerimise 
protsessi ajal tehas töötas.



Valve- ja läbipääsusüsteem

•Paigaldati Inner Range valve- ja läbipääsusüsteem 
koos HID Mobile Access kaardilugejatega (38 tk)

•Süsteemi eripäraks on liikumispiirangud ja 
automatiseerimine

•Tööajaarvestus läbipääsusüsteemi mooduliga



Valve- ja läbipääsusüsteem



Videovalve

•Kitman Thulema hoonesse paigaldati 72 kaamerat.

•Videovalve kaamerad on AXIS, serveri riistvaraks 
kasutati DELL EMC servereid ja videovalve 
tarkvaraks sai valitud Milestone´ XProtect Expert.

•Peremeetri kaamerad ühendati eraldiseisvasse 
süsteemi, mis on võimeline reageerima kaameratel 
toimuvale tegevusele ja analüüsida seda.

•Videovalve salvestus 90 päeva.



Tööajaraport läbipääsusüsteemis

• Viking Security valmistas erilahendusena automaatse tööaja 
raportite loomise. Süsteem saadab osakonna juhtidele iga kuu 
esimesel esmaspäeval eelmise kuu raporti. Raport on XLSX 
formaadis.

• Võimekus liita raamatupidamistarkvaraga.



Tööajaraport

Tehniline selgitus

• Kui inimesel algab tööpäev graafiku järgi kell 6:30, aga inimene tuleb 
tööle enne graafikus ettenähtud aega (näiteks 06:23), siis raport 
arvestab tööaja alguseks  6:30. Sama on tööaja lõpetamisega, et kui 
töötaja lahkub peale graafikus kirjas olevat tööpäeva lõpuaega, siis 
arvestab raport tööajaarvestuses graafikus olevat kellaaega. 



Näide tööajaraportist
Raport kuvab iga inimese kohta töötunnid (hall ruuduke ja nr BOLDIS). XLSX 
formaadis on võimalik kontrollida, kas töötunnid on õiged kuna raport näitab ka 
tööaja alguse (roheline ruuduke) ja tööaja lõpu (roosa ruuduke) kellaaegasid. 



Näide tööajaraportist

Kui inimene tuleb tööle peale tööaja algust või lahkub enne tööaja 
lõppu, siis arvestab raport inimese liikumisi tööaja arvestusel. Kui 
inimene on tööl vähem aega kui graafik ette näeb, siis tekivad 
tunnid raportisse nö komakohaga ja seda on lihtne märgata. 



Tehisintellekti peremeetrivalve
• Lähteülesanne koondada turvatöötaja sai lahendada 

tehisintellektuaalse valvetarkaraga ehk AI.
• Määrasime täpselt monitooringu asukohad ja keelatud 

tegevused.
• AI teavitused saabuvad juhtimisekeskusesse operaatorile, kes 

teeb lõpliku otsuse, kas saata objektile patrullekipaaž.



Tehisintellekti peremeetrivalve



Kitman Thulema!


