Информация за продукта

Корпоративна модулна система за видеомениджмънт
с неограничена мащабируемост и интегрируемост

Axxon Intellect Enterprise 4.8 Ви дава възможността да
управлявате неограничен брой камери с конкретно нужното
решение за видеонаблюдение. Отворената софтуерна
архитектура дава възможност за лесна интеграция на
видеонаблюдение с широк спектър системи за контрол на
достъп, СОТ, пожароизвестяване а също разпознаване на
лица и разпознаване на регистрационни номера, мониторинг
на автомобилен трафик или POS и АТМ терминални решения,
които позволяват координирано управление при търговски
и банкови операции, и обвързват повседневните операции с
безопасност.
Тези възможности правят Axxon Intellect Enterprise 4.8
перфектното решение като коорпоративен стандарт за
банкови промишлени, комунални услуги, градско наблюдение,
нефтохимическа промишленост, възлова инфраструктура и
транспорт (летища, железопътни линии). .
С повече от един милион продадени лицензи през последните
5 години, Axxon Intellect Enterprise 4.8 е надежден,
проверен от практиката софтуерен пакет, готов да посрещне
каквито и да е изисквания за гъвкавост, мащабируемост и
леснота при исползване. Проектиран да бъде използван и
при най-взискателни задания, той съхранява невероятната си
работоспособност дори и в най-тежките условия на ограничен
видео трафик и изисквания за минимално място на хардуера.

• Неограничен мащабируемост
• Хибридна система, едновременното управление на
аналогови и IP камери
• Интегриране с контрол на достъпа, СОТ и системи за
пожароизвестяване
• Видеоаналитика и интелектуално търсене
• Допълнителни модули: POS, разпознаване на регистрационни номера, разпознаване на лица,
мониторинг на автомобилния трафик
• Напълно адаптивен ползвателски графичен интерфейс
• Събитиен модел на управление
• Point & Click PTZ контрол
• Frame Merge - изображение, комбинация от изображенията на две или повече камери
• Видео компресия: H264, MPEG4, MJPEG, motion wavelet
(роден).
• Съвместимост с мегапикселни камери
• Известяване (глас, SMS, MMS, Email)
• Разширена уеб-базирана лог система
• Система за контрол качеството на видео сигнала
• Безжичен & Уеб базиран сервиз

Като единна система за управление на безопасността, Axxon
Intellect интегрира всички приложения за безопасност, системи и устройства, включително новите IP-базирани системи,решения и продукти от найдобрите производители, както и вече инсталиран в системат хардуер и софтуер, в една среда.
Благодарение обектно-ориентираната си архитектура, Axxon Intellect
е лесен за инсталиране, лесен за използване, както и лесен за поддръжка. Системата се разширява лесно - така че когато вашата компания расте, може
да се използват първоначалните инвестиции, без опасения за загуба на съществуващият хардуер, предлагайки на клиентите лесен преход от аналогови
към IP или дори съвместно съществуващи аналогови и IP устройства в рамките на една и съща система.
Axxon Intellect притежава вградена интелектуална видеоаналитика, да разпознава събитията в момента на тяхното настъпване и реагира ефикасно и
ефективно на тяхното развитие.
Intellect модули могат да бъдат инсталирани на всеки компютър свързан с ядрото на системата с помощта на мрежа, осигурявайки по този начин пълен
контрол на което и да е устройство от всеки клиент на мрежата.
Не е ли мъдро? Не, това просто е Intellect.
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Мощна система за видео анализ

Интелигентно търсене

Axxon intellect Enterprise 4.8 притежава мощна система за анализ на видео
изображения. Тя включва следните видео детектори:
• детектор за движение - улавя всяко движение в наблюдавания обект;
• детектор за изменение на фона - задейства се, когато се прави опит да се
завърти камерата;
• детектор за загуба на качество на видеоизображението - задейства се, когато
качеството на изображението се влошава поради размиването, замърсяване
или заслепяване на обектива. или потъмняване на изображението и т.н.;
• детектор на оставени обекти - задейства се, когато някъкъв предмет - куфарче,
бокс, чанта и т.н. се появява на сцената и остава неподвижен за известно
време;
• детектор на пресичане на линия в дадена посока – задейства се, когато движещ
се обект преминава виртуална линия в зададена от потребителя посока;
• детектор на движение в зона - записва движение в конкретна област, зададена
от потребителя;
• детектор на спиране в дадена зона – задейства се когато някъкъв обект, спира
и остава неподвижен за известно време в рамките на зададена от потребителя
определена зона;
• детектор на забавяне в дадена зона – задейства се, когато даден обект остава
(замотава се) в определена от потребителя зона за известно време;
• детектор за влизане в дадена зона - задейства при влизане на обект в
конкретна дефинирана от потребителя зона;
• детектор за излизане от дадена зона – задейства се при излизане на обект от
конкретна дефинирана от потребителя зона, или когато по някъква причина
този обект изчезне от наблюдаваната зона
• вграден видеоанализ от IP камери

Интелигентно търсене това е система за интелигентно
търсене чрез видео записи в архива. Принципът
му на действие се основава на факта, че заедно с
видео запис, тази система позволява архивиране на
характеристиките на всички движещи се обекти в
наблюдаваната сцена .
Технологията Интелигентно търсене позволява
търсене във видео архивите за документи, които
отговарят на определени параметри. За да извърши
търсене, потребителят трябва само да определи
параметрите за търсене, като например област и
посоката на движение на даден обект, неговата скорост
и цвят. В рамките на секунди, интелигентната система
за търсене ще намери всички записи, които отговарят
на заявката на потребителя. И видео детекторите не
е необходимо да бъдат предварително настроени за
тази цел; при използване на Интелигентно търсене,
всички параметри на движещите се обекти се записват
автоматично.
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Intellect Auto modules
Axxon Enterprise интегрираният модул
за разпознаване на автомобилни
регистрационени номерa, задвижван от
адаптивно разпознаващ инструмент е
подходящ за използване, както от органите
на реда така и от търговски предприятия
(паркинги).
Модулът за контрол на автомобилния
трафик дава информация за трафика
в реално време, необходима за
оптимизиране на пътните потоци,
избягване на задръстванията. Трафик
детекторите ви предупреждават за
възможни проблеми и ви дават нужната
информация за да се преценяват
и предотвартяват задръстванията,
контролира и следи пътния трафик
и натоварването на пътищата с цел
дългосрочно планиране.
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Intellect Face recognition

Intellect POS module

Axxon Intellect Enterprise 4.8 включва
модул за разпознаване на лицa, задвижван
от инструмента Cognitec. Този модул
уведомява операторите, при захващане
на човешко лице в рамките на видео
кадъра. Той автоматично открива и
улавя изображението на този човек, и го
сравнява с други, с цел откриване на лица,
които представляват интерес.

Axxon Intellect Enterprise 4.8 интегрираната
POS система, синхронизира видео
изображението от зоната на касата и текста
на всички чекове от терминала, и пряко
контролира процеса на заплащане на
избраните от купувача стоки.

• Човешките лица се разпознават
независимо от окосмявания по лицето,
прическа, очила, стареене или ъгъл на
захващане, и в най-различни фонови
условия.
• Лесна интеграция със съществуващи
системи
• Автоматично синхронизиране с бази
данни на потребителите
• Интеграция със системи за контрол на
достъп

Синхронизираните данни показват: текста
от касовия чек, върху видеоизображението
от камера над касовия терминал и лентата
с покупки.
• Известяване при съмнителни дейности:
връщане на ресто, контрол на акции с
отстъпки, анулиране на чекове и тнт.
• Гъвкави възможности за връзка по LAN,
WAN или комутируема връзка.
• Лесна интеграция с най-популярните
POS терминали. За терминали, които
все още не се поддържат, ние ще
ви предоставим персонализирано
решение.
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Видео мениджмънт Suite
Технически спецификации
Intellect Enterprise Suite видео мениджмънт
Технически спецификации
Максимален брой видео входове
Максимален брой видео входове
на едно PC
Максимален брой отдалечени
клиентски станции
Поддържани кодеци

Видео резолюция

неограничен
64 аналогови
неограничен
H.264
MPEG4
MJPEG
Motion Wavelet
до 8 Мегапиксела
за IP камери
4CIF, 2CIF, CIF за
аналогови камери

Image sampling
Макс fps за едно PC
Цифров зум
Аудио мониторинг и Запис
Синхронизирано аудио/видео
Дуплексен аудио поток

4:2:2 or 4:2:0
до 700 fps
x2, x4, x8, x16
Да
Да
Да

PTZ контрол

диалогов прозорец,
мишка, USB или гейм
джойстик
64 in / 16 out

Сухи контакти за едно PC

Видео Анализ

Видео кепчерни карти

FS5
FS6
FS16
FS8

25ips, PCI
100ips, PCI
100ips, PCIe
200ips, PCI

Хардуерна обработка

Stretch VRC6416
Stretch VRC6008

Отдалечени клиентски
устройства

мобилни телефони
iPhone

Движение
Изменение на фона
Падане качеството на изображението
Изоставени обекти
Пресичане на линия
Движението в контролирана зона
Спиране в контролирана зона
Забавяне в контролирана зона
Влизане в зона
Излизане от зона
Вграден анализ на видео от IP камери
Внезапен шум (аудио)

Операционни видео модули Разпознаване на автомобилни номера
Разпознаване на лица
Контрол на пътния трафик
Разпознаване номера на вагони
и контейнери
Управление на събития

Зададени от потребителя макро правила
Разширено - програмируем скрипт
език за повече гъвкавост

Export Possibilities

AVI, JPEG, BMP, XLS, WAV

OS

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

Min RAM Memory

2,4 GB recommended

Video Adapter

ATI, Nvidia (Min 512MB)

CPU

Intel Core 2 Duo or higher

Съвместими IP камери

ACTi, Arecont Vision, Axis, Basler, Beward, Bosch, CNB, Dallmeier, DYNACOLOR, EverFocus,
FlexWatch, Ganz, Hunt, Infinova, 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

Compatible POS

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

Compatible 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

Compatible Access
Control and Fire Alarm
Systems

Honeywell, Sorhea, Intrepid, Unipos, Satel, Paradox

web: www.axxonsoft.com
email: info@axxonsoft.com

