
 

  

"A solução da IndigoVision oferece 100% de confiabilidade, 

perfeita sincronização de áudio, é fácil de usar e o ACF ajuda a 

economizar com os custos de armazenamento quando as mesas 

estiverem fechadas".  

A Cercle Clichy-Montmartre aposta todas as suas 

fichas na IndigoVision. 

ESTUDO DE CASO  

Visão geral 

Mercado vertical: 

Cassinos 

Local de referência: 

Cercle Clichy-Montmartre, 

Paris, França 

Parceiro:  

75 Ohms, França 

Usuário final: 

Cercle Clichy-Montmartre 

Recursos tecnológicos: 

Arquitetura de Rede 

Distribuída, ACF+, análises, 

áudio AAC, NVR AS-3000, 

NVR AS-4000, câmeras 

Ultra 1K e 2K, minidomo 

BX400 5MP, codificadores 

9000 

 

Histórico 

A Cercle Clichy-Montmartre em Paris, famosa por sua "Roulette of the 

People” (Roleta de pessoas), se deparou com novas regulamentações.  

As quais exigem que cada mesa tenha não só vigilância por vídeo, mas 

gravação de áudio também. E que ambas as gravações sejam 

armazenadas por, no mínimo, 28 dias. 

Solução 

A Cercle Clichy-Montmartre previu os benefícios de uma solução de vídeo 

IP completa logo no início de sua parceria com a IndigoVision. A 

compatibilidade retroativa da IndigoVision permitiu que o casino estivesse 

apto a adicionar novos produtos, migrar as câmeras analógicas existentes 

para IP e complementar o equipamento existente de forma contínua. A 

compatibilidade trouxe consigo não somente o aumento da segurança, 

mas considerável economia financeira e com armazenamento. 

A conformidade foi assegurada através dos NVRs da IndigoVision, com 

mais de 65 câmeras HD da IndigoVision.  25 codificadores da 

IndigoVision migraram as câmeras analógicas existentes para IP. Com os 

NVR-AS 3000s e NVR-AS 4000s a retenção de armazenamento foi 

facilmente alcançada.  

O sistema de gerenciamento de segurança da IndigoVision, Control 

Center, associado à qualidade de imagem de alta definição das novas 

câmeras HD, facilitou o acesso ao material gravado em todas as mesas. 

As câmeras Ultra 1K e 2K da IndigoVision com tecnologia SMART.core 

integrada proporcionaram a sincronização entre o vídeo e áudio AAC em 

todas as mesas de pôquer. O ACF+ (taxa de quadros controlada por 

atividade) da IndigoVision reduz os custos de armazenamento quando as 

mesas não estão abertas, sem prejudicar a confiabilidade. 

Vários conflitos internos foram resolvidos imediatamente. Com a melhora 

na percepção situacional, agora ficou fácil ver e ouvir tudo que se passa 

nas mesas. 

A instalação dos novos produtos da IndigoVision está programada para 

começo de 2017.  

Talvez isso não cesse os desafios relacionados à segurança dos jogos, 

mas com a IndigoVision atuando, haverá soluções sem fim para manter 

você e sua empresa seguros---e preparados para o futuro. 

Benefícios 

 

A Arquitetura de rede 

distribuída exclusiva da 

IndigoVision aumenta a 

confiança e resiliência  

sem nem um ponto de 

falha. 

 

ACF & ACF+ da 

IndigoVision,  

gerenciamento de  

largura de banda  

reduzindo os custos de 

armazenamento. 

 

Os algoritmos das  

análises proporcionam 

benefícios significativos 

tanto em operações de 

monitoramento ao vivo, 

quanto em operações de 

revisão de incidente 

 

A tecnologia  

SMART.core™ reduz a 

latência ao rastrear  

objetos. 

 

Um formato de  

compressão e  

codificação de áudio. Ela 

possibilita áudio de 

qualidade mais alta que o 

formato G.711 tradicional. 

 

 

LUC RICHARD 

DIRETOR EXECUTIVO DA CERCLE 

CLICHY-MONTMARTRE 

 


