
Regency Casino Θεσσαλονίκης 
  

Αναβάθμιση του συστήματος CCTV από την εταιρεία Signal Electronics Security με 
εξοπλισμό Synectics.  

H επιλογή της ολοκληρωμένης πλατφόρμας αναλογικής 
και ψηφιακής διαχείρισης   SynergyPro της Synectics που 
εγκατέστησε η εταιρεία Signal Electronics σε μια 
ιδιαίτερα κρίσιμη εφαρμογή, όπως είναι το κλειστό 
κύκλωμα τηλεόρασης του Regency Casino στη 
Θεσσαλονίκη, αναδεικνύει τα μεγάλα πλεονεκτήματα και 
τις δυνατότητες του συστήματος αυτού.  

 

ου συγκροτήματος του Regency Casino στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε να προχωρήσει στην 
αναβάθμιση και βελτίωση του συστήματος CCTV. Το συγκεκριμένο καζίνο αποτελεί ένα 
από τα μεγαλύτερα και πιο πολυτελή όλης της Ευρώπης. Η λειτουργία του είναι 24ωρη σε 
όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και διαθέτει μια τεράστια γκάμα παιχνιδιών, ώστε να 
ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες του. Παράλληλα, διαθέτει μια πλειάδα 
υποδομών, όπως τρία εστιατόρια υψηλού επιπέδου, bars και μία εντυπωσιακή θεατρική 
αίθουσα, που καθιστούν το Regency Casino ως έναν από τους βασικούς προορισμούς 
διασκέδασης για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν όλες οι προϋποθέσεις, ώστε το 
Regency Casino μαζί με το παρακείμενο ξενοδοχείο Hyatt που ανήκει στην ίδια εταιρεία 
(εξίσου υψηλών προδιαγραφών) να συνεχίσουν να προσελκύουν έναν αυξανόμενο αριθμό 
επισκεπτών, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική αναβάθμιση όλης της περιοχής.  

Όμως, για τη συνέχιση της θετικής πορείας χρειάζεται ο συχνός εκσυγχρονισμός των 
υποδομών, άποψη που έχει υιοθετηθεί και από τη διοίκηση του συγκροτήματος. Επιπλέον η 
απαίτηση για την εναρμόνιση του συστήματος με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη 
λειτουργία των καζίνο στην Ελλάδα οδήγησαν τη διοίκηση του συγκροτήματος στην 
απόφαση για την αναβάθμιση του συστήματος CCTV. 

 
Ως αδιαπραγμάτευτο όρο η διοίκηση του καζίνο έθεσε την απόκριση σε πραγματικό χρόνο 
(real time) τόσο του συστήματος διαχείρισης όσο και του συστήματος ψηφιακής 
καταγραφής. Κατόπιν επίδειξης συστημάτων από διάφορες εταιρείες  αξιολόγησε και 
επέλεξε ως καλύτερη την πρόταση της εταιρείας Signal Electronics Security. Η πρόταση 
που παρουσίασε η Signal Electronics Security ήταν η ολοκληρωμένη πλατφόρμα 
αναλογικής και ψηφιακής διαχείρισης της βρετανικής εταιρείας Synectics που έχει αρκετές 
τιμητικές διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πρότασης της Signal Electronics Security ήταν: 

 Η μεγιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου επιτήρησης του καζίνο σε συνδυασμό 
πάντα με την όσο δυνατόν ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου κόστους. 



 Οι χειριστές και διαχειριστές του συστήματος είχαν απόλυτο έλεγχο και ευκολία 
στη συνολική διαχείριση του συστήματος CCTV σε πραγματικό χρόνο. 

 Το σύστημα παρέχει μεγάλες δυνατότητες ευελιξίας στη διαμόρφωσή του ανάλογα 
με τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

 Η καινοτομία στο χειρισμό των καμερών PTZ με το ειδικό χειριστήριο «Navigator». 
Η χρήση του «Navigator» (να σημειωθεί ότι υπάρχει πρόνοια για το αν ο χειριστής 
είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας) και τα ειδικά πλήκτρα λειτουργίας που διαθέτει 
επιτρέπουν στους χειριστές να επιλέγουν άμεσα αντιστοίχιση κάμερας και οθόνης ή 
να ελέγχουν το σύστημα καταγραφής. 

Όλες οι προαναφερθείσες δυνατότητες συμβάλλουν στην απρόσκοπτη και εύχρηστη 
συνεργασία μεταξύ των καμερών που απαρτίζουν το δίκτυο και τον εξοπλισμό καταγραφής 
και, εντέλει, μεγιστοποιούν τις δυνατότητες του συστήματος επιτήρησης.  

 
Αν και το SynergyPro είναι συμβατό με μια τεράστια γκάμα εξαρτημάτων και 
περιφερειακών συσκευών από άλλους κατασκευαστές, η Signal Electronics Security, 
έχοντας αντικαταστήσει πριν δύο χρόνια το παρωχημένης τεχνολογίας matrix switcher με 
το matrix switcher Tesseract SLC 512 in x 128 out της Synectics διασφάλισε τη 
συνεχόμενη και αξιόπιστη λειτουργία  του συστήματος. Όλα τα switching matrices της 
σειράς Tesseract από τη Synectics χαρακτηρίζονται από έναν ευπροσάρμοστο σχεδιασμό 
και χρησιμοποιούν το "tried and tested" λειτουργικό σύστημα SYN-NET, το οποίο 
επιτρέπει την απλή και αποτελεσματική επέκταση του συστήματος όταν κριθεί σκόπιμο. 
Μερικά βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος ικανά να αποτυπώσουν το 
μέγεθός του είναι: 56 ΡΤΖ κάμερες, 265 στατικές κάμερες, 96 πηγές ήχου, 71 κύριοι κόμβοι 
αποθήκευσης (συνολικής χωρητικότητας 245 TB), 10 θέσεις εργασίας (εκ των οποίων οι 2 
είναι με touch screen) και 40 οθόνες παρακολούθησης.  

 
Για την αρχειοθέτηση της οπτικής & ηχητικής πληροφορίας που παρέχεται από το 
συνδεδεμένο δίκτυο καμερών και μικροφώνων , η Signal προμήθευσε το καζίνο της 
Θεσσαλονίκης με την τεχνολογία MDRS, που έρχεται πάλι από τη Synectics. Η 
συγκεκριμένη τεχνολογία εξασφαλίζει ένα διαβαθμισμένο και ευέλικτο σύστημα, που 
επιτρέπει στο προσωπικό του καζίνο να ανακτά τα οπτικά και ηχητικά δεδομένα άμεσα, 
εύκολα και σε πραγματικό χρόνο, ειδικότερα σε σημεία που χρήζουν αυξημένης προσοχής. 
Με αυτόν τον τρόπο, οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανίζεται σε οποιοδήποτε τραπέζι, λύνεται 
αμέσως ώστε το παιγνίδι να συνεχίζεται απρόσκοπτα χωρίς αντιδικίες.  

 
Το δεύτερο από τα δύο Regency Casinos είναι το γνωστό Mont Parnes, το οποίο είναι και 
το μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Πιο συγκεκριμένα, εδώ και δύο 
χρόνια, το 49% του καζίνο ανήκει στην εταιρεία BC Parthners. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
τελευταίας περιόδου, η εταιρεία πραγματοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης, 
τόσο του καζίνο όσο και του ξενοδοχείου συνολικού κόστους 110 εκατομμυρίων ευρώ.  



 

Μόλις το συγκεκριμένο πρόγραμμα ολοκληρωθεί, το συγκρότημα θα διαθέτει μια πληθώρα 
υποδομών, που θα το κατατάσσουν ανάμεσα στα κορυφαία της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Στο 
πλαίσιο αυτού του κατασκευαστικού προγράμματος και εξαιτίας της άριστης συνεργασίας 
της Signal Electronics Security και της διοικήσεως του καζίνο εξετάζεται και η αναβάθμιση 
του CCTV με νέο ψηφιακό σύστημα.  

 
Eν κατακλείδι, η αποτελεσματικότητα του SynergyPro αποτυπώνεται με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στη δήλωση του κου Βασίλειου Χαρμπίλα, Διευθύνοντος Συμβούλου της 
Signal Electronics Security: «Η ευχρηστία και η πληθώρα δυνατοτήτων της πλατφόρμας 
SynergyPro, το καθιστούν ιδανική λύση για χώρους όπως ένα καζίνο, όπου απαιτείται ο 
άμεσος και γρήγορος έλεγχος μεγάλου αριθμού καμερών και συσκευών ψηφιακής εγγραφής 
για την επιτυχή και απρόσκοπτη λειτουργία του, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. 
Άλλωστε, ένα CCTV σύστημα χωρίς αποτελεσματικό λογισμικό ελέγχου, δεν προσφέρει 
ουσιαστικά τίποτα στους χειριστές του.»  

 


