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Hvem er Racom 2018?

Racom er et norsk teknologiselskap som jobber med 
systemintegrasjoner og utnyttelse av sensor-data for å 
optimalisere drift, kommunikasjon og etablere riktige 

sikkerhetstiltak for kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner

Digital Situasjonsforståelse

Hendelseshåndtering

Beslutningsstøtte

Automatisering og maskinlæring 

Intuitiv sanntidsvisualisering



Hva kan Racom støtte med?

Teknologier innen digitalisering
▪ Toppsystem - Situator Manager

– Digitale løsninger som kan utnytte all data som finnes i 
organisasjon for både drift og sikkerhetssystemer og 
presentere disse i et omforent brukergrensesnitt.

▪ Videosystem – med integrasjonsmuligheter
– Klassisk videosystem med toppsystemfunksjonalitet
– Integrasjonsmuligheter mot; alarm, brann, adgang
– Kan integreres med egen sensorteknologi

▪ Perimetersikring – Sensorteknologi og video
– Unike lavkost sensorer med høy presisjon
– Radarer for perimeter og dronedeteksjon
– Video analyse

▪ Faglig veiledning/rådgivning, 
konsulenttjenester og utførelse.
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Toppsystem
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Operational Intelligence Centre
Atferdslæring av data og algoritmebasert analyse.



Videosystem
VisionHub



VisionHub
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Sensorer



V-Alert - Akserelasjonsbasert 
sensor

Enkelhet gir trygghet
▪ Hver sensor gir uavhengig alarmsignal.
▪ Hver sensor kalibreres etter behov for 

sensitivitet og type byggeteknisk struktur.
▪ Måler vibrasjoner i X og Y (snart Z).
▪ Testet under norske forhold i et år hos 

Avinor med uten feilfunksjonering.
▪ Integreres mot videosystem(AIA)

En teknologi som kan overvåke integritet på et 
bredt spekter av overflater
▪ Perimeter (innbrudd), kumlokk (innbrudd), 

rør (sabotasje/ tretthet), tunnelvegger, 
tunnelvifter (slitasje) anleggskraner 
(innbrudd), tak, 



Sterk vind på sensorlinjen vil få en hel gruppe sensorer til å bevege seg. Hver sensor vil markere 
bevegelse, og sende dataen til prosessoren for analyse. Hvis den samlede dataen viser like 
endringer, vil ingen alarm aktiveres. En alarm vil kun gå hvis en individuell sensor, eller gruppe 
sensorer sender data som er ulik den øvrige til en hver tid rapporterte dataen.  

Eksempel på virkemåte



Radar og dronedeteksjon
▪ Radar til bruk som perimetersikring

▪ Rimelige og driftssikre systemer som 
gir deg mulighet til å definere egne 
soner for perimetersikring.

▪ Security: Perimetersikring, 
dronedeteksjon, 

▪ Safety: Sonebaserte alarmer for 
sensitivt materialet/kjøretøy...



Konsept



Digital Situasjonsforståelse

Sikkerhetstiltak
- Dronedeteksjon
- Videoovervåkning
- Perimetersikring

Hendelseshåndtering
- Automatiserte prosedyrer ved 

avvik og ulykker.
- Integrerer drift og 

sikkerhetssystemer til et sted
- Gjensidige automatiske aksjoner 

når ulykke, brann innbrudd ect.
- Direkte kommunikasjon til 

vaktsentral/driftssentral
- Utnytte alle data for drift- og 

sikkerhetssystemer = 
optimalisering av sikker 
produksjon



Drone-deteksjon

Perimetersikring

Video analyse

Sentralisert mottak av data



Digital Situasjonsforståelse og sikkerhet

Totalkonseptet
Situator Manager
- Digital situasjonsforståelse
- Automatisering
- Hendelseshåndtering
= Sikre operativ drift og sikkerhet

Sensorer
- Perimetersikkerhet
- Brannsikkerhet
- Forebyggende mot ulykker
= Optimal situasjonsforståelse

Videosystem
- Effektiv videohåndtering
- Lagring og analyse av video
- Intuitiv sanntidsforståelse
- Bevismateriale og forsikringer 



Takk for oppmerksomheten


