TERMÉK INFORMÁCIÓ

Axxon Intellect
Moduláris Enterprise Video Menedzsment Csomag a korlátlan
méretezhetőségért és integrációért
Az Axxon Intellect Enterprise 4.8 megadja a lehetőséget Önnek, hogy korlátlan számú kamerát kezeljen. A nyílt architektúra lehetővé teszi a CCTV rendszer egyszerű integrációját beléptető rendszerbe, riasztórendszerbe és tűzjelző
rendszerbe. A rendszert további funkciókkal is finomították, mint az arcfelismerés a forgalom megfigyelés. A POS vagy
ATM felülettel együtt használva lehetővé teszi az összehangolt kezelését a kiskereskedelmi vagy banki helyiségeknek,
biztosítva a biztonságos napi működést.
Ezek a képességek teszik az Intellect Enterprise 4.8-at egy tökéletes megoldássá a Banki szektorok, városi térmegfigyelések, kritikus infrastruktúrás és tömegközlekedések (repterek, pályaudvarok) vállalati szintű fejlesztésére.
5 év alatt több mint egy millió eladott license a bizonyíték, hogy az Intellect Enterprice 4.8 egy biztos jövőálló szoftver
csomag, ami a rugalmasságával és könnyű kezelhetőségével minden követelménynek megfelel. Arra van tervezve, hogy

KÉK DOBOZBAN:
• Korlátlan méretezhetőség
• Hibrid rendszer, egyidejűleg kezeli az analóg
és az IP kamerákat
• Beléptető rendszerbe, riasztórendszerbe és
tűzjelző rendszerbe integrálható
• Video analitika és törvényszéki keresés
• További modulok: POS, rendszámfelismerés,
arcfelismerés, forgalom megfigyelés
• Teljesen személyre szabható GUI
• Esemény vezérelt menedzsment modell
• Point & Click PTZ vezérlés
• Frame összevonás - különböző kamerák
képeinek a kombinálása
• Video tömörítés: H.264, MPEG4, MJPEG,
Motion Wavelet (natív).
• Megapixeles kamera kompatibilitás
• Értesítési szolgáltatás (Hang, SMS, MMDS,
Email)
• Fejlett web alapú jelentési rendszer
• Videojel minőség ellenörző szolgáltatás
• Vezeték nélküli webes elérési szolgáltatás
• Kék doboz vége

egy terhelt környezetben is működjön, aminek akkor
látja előnyét, amikor a legkeményebb körülmények ellenére, a korlátozott sávszélesség mellett egy minimális hardveren kell használnia.
Mint egy egységes biztonsági menedzsment rendszer, az Axxon Intellect integrált megannyi biztonsági
alkalmazást, rendszert és eszközt, beleértve az IP alapú
rendszereket, a legjobb megoldásokat és termékeket,
valamint a korábbi eszközöket egy egységes környezetbe.
Amiért egy tárgy orientált architektúrába készítették, ezért az Axxon Intellectet könnyű telepíteni,
használni és fenntartani. A rendszer könnyen bővíthető - ahogyan a vállalata növekedésében új szinteket ér
el, úgy építheti a kezdeti rendszert anélkül, hogy félnie
kellene, hogy a meglévő rendszere elavulna vagy nélkülöznie kellenie, így könnyű átállást biztosít az analóg
rendszerről IP-re, vagy az analóg és az IP eszközök közös használatára.
Az Axxon Intellect beépített intelligens video analitikával rendelkezik, ami a megtörtént eseményeket
felismeri és hatékonyan képes az eseményeket feltárni.
Az Intellect moduljait telepítheti bármely számítógépre és csatlakoztathatja a központi rendszerhez hálózaton keresztül, ami biztosítja bármely eszköz komplett felügyeletét bármely kliensből.

Okos dolog? Nem, ez intellect.
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• Mozgás érzékelés - rögzít minden mozgást a képen,
• Háttér megváltozásának érzékelése - akkor élesedik, amikor
szennyeződött, vagy elvakítják a lencsét vagy sötétebb lesz a kép, stb;

• Otthagyott tárgy érzékelése - akkor élesedik, amikor valamilyen

tárgyat, táska vagy doboz jelenik meg a képen és huzamosabb ideig
ott is marad

• Vonal átlépés - akkor élesedik, amikor a felhasználó által
meghatározott vonalat egy objektum átlépi

• Mozgást korlátozó területérzékelés - rögzíti a mozgást a kijelölt
területen

• Megállást korlátozó területérzékelés - akkor élesedik, amikor bármilyen
objektum megáll és mozdulatlan marad egy ideig a kijelölt területen.

POS terminál

ATM biztonság

Video backup
háttértár

egy ideje már a kijelölt területen van

• Zóna belépés érzékelés - akkor élesedik, amikor egy objektum
belép a kijelölt területre

elhagyja a kijelölt területet vagy az objektum eltűnik a területről.

Részletes keresés

megpróbálják elforgatni a kamerát

• Képminőség zuhanás - akkor élesedik, amikor homályos vagy

Távoli kliens

• Ácsorgás érzékelés - akkor élesedik, amikor egy objektum

• Zóna kilépés érzékelés - akkor élesedik, amikor egy objektum
Axxon Intellect Enterprise 4.8 egyesíti az erős video kép analízis rendszert. Ami a következőket foglalja magába:

Videó híd

Videó híd

A részletes kereső az archív videó felvételekre kifejlesztett kereső
rendszer. A működési elve azon alapul, hogy a rendszer lehetővé teszi a felvételeken mozgó objektumok jellemzőinek az archiválását.
A részletes kereső technológia lehetővé teszi a felvételben való,
a paramétereknek megfelelő keresést. A keresés végrehajtásához
a felhasználónak csak a keresési feltételeket kell megadnia, mint
például a területet, a mozgó objektum irányát, sebességét és színét. Pillanatokon belül a kereső megtalálja az összes felvételt, ami
megegyezik a felhasználó lekérdezésének. A videó érzékelőket nem
kell előre bekonfigurálnia erre a célra, amikor használja a részletes
keresőt, akkor az összes paraméter automatikusan rögzítésre kerül
a mozgó tárgyról.

INTELLECT AUTO MODULOK

INTELLECT ARCFELISMERÉS

INTELLECT POS MODUL

Az Axxon Enterprise integrálta a rendszámfelismerő modult, ami az adaptív felismerő motornak köszönhetően egyaránt alkalmas kereskedelmi használatra (parkolás).

Az Axxon Enterprose 4.8 tartalmazza az
arcfelismerő modult, ami a Cognitec arcfelismerő motornak köszönhetően értesíti az
operátort, amennyiben egy arcot érzékel a
video frame-en. Automatikusan érzékeli és
rögzíti a képet az emberről és összehasonlítja más lehetséges személy azonosítóval.

Az Axxon Intellect Enterprise 4.8 integrált POS rendszere szinkronizálja a pénztári
videó képet, a leolvasott áruk szövegét és
közvetlenül vezérli a kereskedelmi folyamatokat.

A forgalom megfigyelő modul valós idejű forgalmi adatokat biztosít, hogy optimalizálhassa a forgalmi folyamatokat, előre lássa
a problémákat és a forgalmi torlódásokat. A
forgalomérzékelő figyelmezteti önt a lehetséges torlódásokra és adatokat szolgáltat a
dugók elkerüléséhez, megakadályozza útlezárásokat, felügyeli a forgalmat és megfigyeli az úthasználat kapacitását a hosszú távú
tervezéshez.

•

Emberek azonosítása a következők figyelmen kívül hagyásával: arcszőrzet,
haj, szemüveg, öreg vagy fiatal és a különböző hátterek

•

Könnyű integrálni a meglévő rendszerhez

•

Automatikusan szinkronizálja a felhasználói adatbázissal

•

Beléptető rendszerhez integrálható

Szinkronizált adat megjelenítés: a blokk
szövegét ráhelyezi a tranzakció videójára.

•
•
•

Gyanús tevékenységekről való értesítés:
pénz visszaadás, kedvezmények adása,
stornózás
Rugalmas hálózat kezelés: LAN, WAN
vagy telefonos kapcsolaton keresztül
Egyszerűen integrálható a legnépszerűbb POS terminálokkal. Terminálok,
amelyek nem támogatják a out of the
box szolgáltatást, mi biztosítjuk a testreszabott megoldást.

Video Menedzsment Csomag
Technikai specifikáció
Max. videó bemenet

korlátlan

Max. Videó / számítógép

64 analóg

Max. Távoli kliens

korlátlan

Támogatott kodekek

H.264
MPEG-4
MJPEG
Motion Wavelet

Felbontás

Akár 8 megapixel IP kamerák
esetén, 4CIF, 2CIF, CIF analóg
kamerák esetén

Video analitika

Mozgás
Háttér megváltozása
Képminőség esés
Elhagyott tárgy
Vonal átlépés
Áthaladás egy kijelölt területen
Megállás egy kijelölt területen
Lézengés
Zóna belépés
Zóna kilépés
Az IP kamerákba beágyazott video analitika
Hirtelen zaj (audio)

Opcionális video
modulok

Rendszámfelismerés
Arc felismerés
Forgalom megfigyelés
Konténer és vonat szám felismerés

Kép mintavételezés

4:2:2 vagy 4:2:0

Max. Fps / számítógép

Akár 700 fps

Digitális zoom

X2, x4, x8. X16

Esemény menedzsment

Felhasználó definiált Macro szabályok
Fejlett programozható script nyelv

Audio monitorozás &
rögzítés

Igen

Exportálás

AVI, JPEG, BMP, XLS, WAV

OS

Szinkronizálás Audio /
Video

Igen

Duplex audio stream

Párbeszédablak, egér, usb vagy
joystick

Windows XP SP3
Windows Vista SP2
Windows Server 2003 SP2
Windows Server 2008 SP2
Windows 7 (32-bit és 64-bit)

Min. RAM

2,4GB ajánlott

I / O száraz kontaktusok
/ számítógép

64 bemenet / 16 kimenet

Videókártya

ATI,Nvidia (minimum 512MB)

CPU

Intel Core2 Duo vagy erősebb

Video rögzítő kártya

FS5 25fps, PCI
FS6 100fps, PCI
FS16 100fps, PCIe
PS8 200fps, PCI

Kompatibilis IP kamerák

Hardveres feldolgozás

Stretch VRC6416
Stretch VRC6008

Távoli kliens eszközök

Mobiltelefon, PDA, iPhone

Kompatibilis POS
Aloha Technologies, Borlas Retail, Dresser Wayne, FIT, IBS, IPS,
POSitouch, R-Keeper, System Group, Tendo, TillyPad, UCS,
VIMAS Technologies, Wincor Nixdorf

ACTi, Arecont Vision, Axis, Basler, Beward, Bosch, CNB, Dallmeier,
DYNACOLOR, EverFocus, FlexWatch, Ganz, Hunt, Infi nova, InMotion, IQeye,
JVC, March Networks, Merit Lilin, MicroDigital (MDi), Mobotix, ONVIF,
Optelecom-NKF, Panasonic (BB/BL), Panasonic i-Pro, Pelco, PixEYE, Samsung
electronics, Samsung Techwin, Sanyo, Smartec (ACTi), Sony, StarDot, Stretch,
TRENDnet, Vivotek, Yudor Technologies

Kompatibilis beléptető rendszer és tűz
Honeywell, Sorhea, Intrepid, Unipos, Satel, Paradox

Kompatibilis PTZ
Pelco, Panasonic, Samsung, Sony, Sensormatic, Mintron, Nevis, JVC, Ganz, CNB, Dynacolor, Fastrax II, LTC, Kalatel, Kocom, Vortex, VCL, Dongyang,
CBC, American Dynamics, Lilin, DTRMX, Yaan, Sunkwang, Everfocus, Sanyo, Videotec, Yoko, Oko and TC-404
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