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Şirket profili

2019

OpenVINO™ araç setinin Intel® Dağıtımı
entegre edildi. AxxonSoft, ONVIF Profil
T’yi destekleyen ilk VMS geliştiricisi oldu.
Davranış analitiği AI araç setine eklendi.

2018

AxxonNet bulut gözetim hizmeti başlatıldı.
AxxonSoft ürünleri GDPR ile uyumlu hale
geldi. AI tabanlı video analizi, terk edilmiş
eşya tespitine genişletildi.

2017

İnsanları ve araçları tespit etmek için
AI kullanıldı. Toplamda 10.000’den fazla
IP cihazı entegre edilmiştir.

2016

Derin öğrenme, yangın ve duman
algılamaya yeni bir yaklaşım sunar.
H.265 codec’i ve Intel® Quick Sync Video
donanım video kod çözme desteği ile
performans artırıldı.

2015

Intellect, ONVIF Profil G’yi benimseyen
ilk yazılım olmuştur. Desteklenen
IP cihazlarının sayısı 8.500’ü geçmiştir.

2013

Yeni özellikler arasında balıkgözü kamera
görüntülerinin GPU ve GreenStream bant
genişliği optimizasyon teknolojisi ile
kopyalanması yer almıştır.

2012

Axxon Next, sınırsız ölçeklenebilirliğe sahip
NGP tabanlı VMS olarak piyasaya sürüldü.
TimeCompressor teknolojisi, olayların
uygun şekilde görsel özetlerini çıkarmaya
başlamıştır.

2011

Kayıtlı video için Forensic Search teknolojileri tanıtılmıştır. Video algılama olaylarını
ve meta verilerini (sahne açıklamaları)
almak için IP cihazlarına son teknoloji
video analitiği desteği eklendi.

2010

AxxonSoft, ONVIF’in katkıda bulunan
bir üyesi olmuştur. Auto Intellect trafik
ihlallerini kaydetmeye başlamıştır.

2009

Axxon Smart IP, NGP temelli ilk VMS
versiyonu olarak piyasaya sürüldü.
Intellect H.264’ü desteklemeye başladı.

2008

Çeşitli üreticilerden 134 IP cihazı entegre
edilmiştir.

2006

Yeni Nesil Platformdaki (NGP) yeni
kavramlar, Mikromodül mimarisini ve bir
SolidStore dosya sistemini içermektedir.

2005

Sektöre özel çözümler tanıtıldı:
POS Intellect, Auto Intellect, ATM Intellect
ve Face Intellect.

2004

İlk erişim kontrol/alarm sistemleri entegrasyonları. On adet Axis IP kamera için
destek eklendi.

Forensic Search (Adli Arama)
AxxonSoft, VMS satıcıları arasında kayıtlı video için Forensic Search teknolojilerinin öncülerinden biridir. Forensic Search araçları, video arşivinde kaydedilen olayları aramak için harcadığınız zamanı büyük ölçüde azaltır.
Kullanıcının tek yapması gereken, ilgilenilen bir olayın
parametrelerini; örneğin, bir kişinin fotoğrafını yükleyerek, bir plaka numarası veya bir nesnenin boyutunu ve
rengini belirterek girmektir. Ardından AxxonSoft analitiği, daha önce belirtilen bilgileri içeren tüm video kayıtlarını birkaç saniye içinde bulacaktır.

AXXONSOFT
TEKNOLOJISININ
TARIHÇESI

Yapay zeka (AI)
AxxonSoft, 2016’dan beri derin öğrenmeye dayalı video
analizlerinde Ar-Ge’yi artırıyor. 2017 yılında, şirket belirli
bir tesisin ihtiyaçlarını karşılamak için AI video analizi eğitiminde tam bir döngü uyguladı. AxxonSoft sinir ağı, alanda
elde edilen video materyalinden müşteriye özel görevleri
yerine getirmeyi öğrenir.
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2003

Motion Wavelet’in şirkete özel codec’i,
büyük dijital video gözetim sistemleri
kurmanın yolunu açmıştır. Intellect
PSIM’de evrensel bir güvenlik
platformu kavramı uygulanmıştır.

AXXON NEXT VMS
Yenilikçi teknolojileri ve deneyimi on binlerce alana dağıtarak
birleştiren bir video gözetim sistemi. Ölçeğe veya karmaşıklığa
bakmaksızın herhangi bir projenin gereksinimlerini
karşılayabilecek dengeli bir ürün.
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AXXON NEXT ÖZELLIKLERI VE TEKNOLOJILERI

Akıllı Forensic Search
MomentQuest

AI destekli Analitik
Davranışsal Analitik

Aktif Nişancı tespiti

Davranışsal Analitik, tehlikeli durumları
belirli insan duruşlarını tespit ederek tanır: örneğin, bir kasiyer ellerini havaya
kaldırdığında veya bir ATM’nin yanında
biri çömeldiğinde. Erken alarm bildirimi, polis veya şirket güvenliğinin tehdidi
hızla etkisiz hale getirmesini sağlar.

Davranışsal Analitiğe dayanarak, Aktif
Nişancı algılama aracı, silahlı bir tavır
sergileyen kişinin gerçek zamanlı olarak tanınmasını sağlar. İlk müdahale
ekiplerine yapılan hızlı uyarılar, bireyler, gruplar ve tesisler için riskleri en
aza indirir.

MomentQuest, gerçek zamanlı sahne analizi yapar ve bir meta veri akışı
oluşturur. İlgili olayın kaydedilmiş görüntülerini almak için, sadece belirli
kriterleri girersiniz: alan(lar)daki hareket, bir çizgiyi geçme, nesne rengi
veya büyüklüğü vb. Birkaç saniye içinde sistem ilgili videonun örnek resimlerini görüntüler.

Duman ve yangın algılama
Akıllı yangın ve duman video algılaması, diğer sensör türlerinin etkisiz olduğu alanlarda, örneğin açık alanlarda
çalışır. Yangın noktalarının erken tespitini sağlar, bu da hasarı önemli ölçüde azaltır.

TimeCompressor
TimeCompressor, nesneleri farklı zamanlarda hareket halinde yakalar ve
yoğunlaştırılmış video özetinde görüntüler. Araç, kayıtlarda saatlerce
aramaya yapma işlemine uygun bir
alternatiftir.

Yüz ve plaka arama
Belirli nesne türlerini takip etme
Nesne İzleyici’ye uygulandığında, sinir ağı filtresi, örneğin insanlar veya araçlar
gibi hareketli nesne türlerini doğru bir şekilde algılar. Bu teknoloji, birden çok
hareketli nesnenin sonuçları etkileyebileceği karışık sahnelerde yanlış alarmları
filtreleyebilir.
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Axxon Next insan yüzlerini ve araç
plakalarını yakalar ve tanır. Bir kişinin
fotoğrafını veya araç numarasını (kısmi veya tam olarak) video görüntüsüne göre hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Birden fazla kamera araması
da mümkündür.

Axxon Next
Perakende Paketi

Isı haritası
Isı haritası, farklı mağaza alanlarındaki ziyaretçi aktivitesinin (ziyaretçi sayısı/harcanan zamanı) grafiksel bir gösterimidir. Isı haritası, tüm nesnelerden veya belirtilen nesne
takip verilerinden üretilebilir (MomentQuest’te kullanılan
filtreleme kriterlerine benzer).

POS denetimi
Axxon Next, yazar kasalardan veri
alır ve veriyi video yayınlarına bağlar.
Makbuz metni videoya eklenir veya
ayrı bir bölmede görüntülenir. POS
işlem videolarını kaydedilen görüntülerden almak için makbuz verilerini
kullanabilirsiniz.

Sıra yönetimi
Araç, sıraya girilen bölgelerde bulunan kişi sayısını algılar. Gerçek müşteri sayısını bildiğiniz zaman, insan kaynağını hem kısa hem de uzun vadede yönetebilirsiniz.

Yaş ve cinsiyet tahmini
Yüz tanıma aracı, ziyaretçilerin yaşını
ve cinsiyetini sezgisel olarak tahmin
eder. Kaydedilen veriler müşteri analizi, dijital işaret hedeflemesi ve diğer
pazarlama amaçları için kullanılabilir.

Ziyaretçi sayacı
Bu araç, mağazaya veya belirli bir alana giren veya çıkan müşterileri sayar.
Toplanan bilgiler, satış verileriyle birlikte, satış dönüşüm oranınızı tahmin
etmek ve/veya pazar araştırması yapmak için kullanılabilir.

Kapsamlı raporlara web erişimi

Olumlu/olumsuz liste kontrolü

POS işlem verileri, ziyaretçi sayısı, sıra
uzunluğu, yaş ve cinsiyet tahmini ve
diğer Axxon Retail Suite araçlarına
göre özel raporlar oluşturabilirsiniz.
Web arayüzü, perakende zincirinizdeki herhangi bir mağazadan internet
üzerinden rapor almanızı sağlar.

Yüz tanımaya bağlı olarak, pozitif bir
eşleşme bulunduğunda otomatik senaryolar başlatabilirsiniz. Olumlu liste
VIP müşterilerin geldiğini mağaza personeline bildirebilirken, olumsuz liste
dükkan hırsızlarını gösterebilir.
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AXXON INTELLECT ENTERPRISE PSIM
Axxon Intellect Enterprise, özel güvenlik sistemindeki yüzlerce veya binlerce kamerayı yönetmek için veya erişim kontrolü,
çevre koruma, yangın ve güvenlik alarmları ve yüz tanıma, ANPR gibi karmaşık işlevselliklerle entegre CCTV’ye ihtiyacınız
olduğunda en iyi seçimdir. yol trafiği izleme ve POS veya ATM izleme sistemleri.

SINIRSIZ ÖLÇEKLENEBİLİR
DAĞITILMIŞ MİMARLIK

DÖRT KATMANLI
OTOMASYON

KENAR CİHAZLARLA
ENTEGRASYONU

ATM

İnterkomlar
SD ve HD
analog
kameralar

Yazar kasa
sistemleri

INTELLECT
ENTERPRISE

BACnet

OPC
Uyarı
sistemleri

SNMP

Kartlı geçiş

40+
sistem

Yangın ve güvenlik
alarmı

IP cihazları

10,000+

40+

model

Entegre platformun avantajları

sistem

Çevre güvenliği

15+
sistem

•

Operatörün işlemesi gereken bilgileri daha sezgisel
bir arayüzle azaltın.

•

Farklı üreticilerin ekipmanlarını birleştirin ve tek bir
kontrol merkezinden yönetin.

•

•

Mevcut ekipmanları sisteme bağlayarak gerekli
donanım ve yazılımı azaltarak tesis donatmanın
finansal maliyetlerini en aza indirin.

Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere dayanarak durum
analizini iyileştirin.

•

Standart durumlar için karar vermeyi otomatikleştirin.

Kendi kendine yeten sistemlerde bulunmayan yeni
özellikler uygulayın.

•

Operatör hata olasılığını önemli ölçüde azaltın.

•

Sistemi harici müdahelelerden daha iyi koruyun.

•
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Entegre çözümler
Kullanıcılar, yalnızca sitelerinin güvenlik ihtiyaçlarına göre uyarlanmış etkili bir sistem oluşturmak için ihtiyaç duydukları
modülleri seçerek, minimum düzeyde iyi belirlenmiş özelliklere sahip sağlam bir sisteme sahip olmalarını sağlar.
ACFA Intellect Intellect PSIM platformun ile kartlı geçiş,
yangın ve güvenlik alarmı ve çevre güvenlik sistemlerini yönetmek için kapsamlı bir araçtır. Düzinelerce KGS, ÇGS ve
YAS sistemini destekler.

Retail Intellect mağaza içi gözetimi, sektöre özel video analizlerini ve işlem izlemeyi birleştirerek perakendecilere koruma ve değerli bilgiler sunar. Derin öğrenme tabanlı Sweethearting aracı, kasadaki varlık kaybını önlemeye yardımcı
olur. Perakendeciler kasiyerin ne zaman sahte mal / ürün
taklit etmek için alıcı ile hile yaptığını tespit edebilir.

ATM Intellect video ve işlem verilerini entegre ederek
ATM’lerin ve ödeme noktalarının izlenmesini otomatik hale
getirir. Sistem uyarıları izler ve gerçek zamanlı varlık koruması için Sistem İzleme modülü ile birlikte gelir.

Sstem İzleme modülü geniş çapta dağınık alanlardan gelen alarmları alır ve işler ve düşük bant genişliği olan alanlarda bile donanım ve yazılımın durumunu izler. Büyük,
yaygın olarak dağıtılmış sistemlerin çalışmasını önemli
ölçüde geliştirebilir.

Auto Intellect karayolu trafik akışlarını izler ve araçları, konteynerleri ve demiryolu vagonlarını ANPR aracılığıyla kaydeder. Araçlara tesislere erişimi kontrol eder ve trafik ihlallerini kayıt altına alarak ve trafik akışlarına ilişkin istatistiksel
verileri toplayarak yol durumunun izlenmesini sağlar.

Face Intellect halka açık alanlar ve erişim kontrolünün
kritik olduğu önemli altyapı siteleri için geliştirilmiştir. Yüz
tanıma yazılımı insanları tanımlar ve ayrıca bir resimle eşleşen yüzleri yakalar, kaydeder ve verileri çağırır.
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AXXONSOFT KURULU TESISLER
Eğitim

Sanayi
Bayburt üniversitesi

Doosan Babcock Energy Polska

Türkiye

Polonya

Toplam kamera sayısı:

400

Toplam kamera sayısı:

75

Çözüm: 10 konum için merkezi izleme

Çözüm: Bareti olmayan kişilerin tespiti

Collegio San Carlo

ArcelorMittal Kryvyi Rih
Ukrayna

İtalya
Toplam kamera sayısı:

200

Çözüm: Yüz tanıma

Kamu

Toplam kamera sayısı:

600+

Çözüm: Araç ve vagon numarası tanıma,
alarm sistemi entegrasyonu

MHP
Ukrayna

Cumhurbaşkanlığı seçimleri
2014
Tunus
Toplam kamera sayısı:

269

Çözüm: Terörizmden şüphelenilen
1000 kişilik bir veritabanıyla yüz tanıma

Toplam kamera sayısı:

500+

Çözüm: Video analizler, ANPR,
erişim kontrolü ve alarm sistemleri
entegrasyonu

Taşımacılık ve Lojistik
Nova Poshta

Tribunale di Milano

Ukrayna

İtalya
Toplam kamera sayısı:
Toplam kamera sayısı:

594

Çözüm: Otomatik plaka tanıma

Bankacılık ve Finans

Çözüm: Ülke genelinde yalnızca
5 sunucuyla 2500 konum,
2500 uzak istemci

Wrocław Main Tren istasyonu
Polonya

STB
Tunus

Toplam kamera sayısı:

266

Çözüm: ATM entegrasyonu

Çözüm: Erişim kontrolü ve yangın alarm
sistemleri entegrasyonu, 328 katmanlı
interaktif harita, 82 makro

Raiffeisen Bank

Mexico City International Airport

Ukrayna

Meksika

Toplam kamera sayısı:

Toplam kamera sayısı:

1500

17,000+

Çözüm: Ülke genelinde 600 şube

10

2500+

Toplam kamera sayısı:

2250

Çözüm: Video analizler, akıllı adli arama

Parakende

Milli Güvenlik
Yangsan Safe City

IKEA Abu Dhabi store

Güney Kore

BAE
Toplam kamera sayısı:

Toplam kamera sayısı:

420

3190

Çözüm: Harici videoda da bulunabilen
akıllı adli arama

Çözüm: Yazar kasa sistem entegrasyonu

Segmüller
Barwa Al Baraha

Almanya
Toplam kamera sayısı:

Katar
440
Toplam kamera sayısı:

Çözüm: 10 lokasyon, yazarkasa sistem
entegrasyonu

2018 FIFA Dünya Kupası

Mudo perakende zinciri

Rusya

Türkiye
Toplam kamera sayısı:

4350

Toplam kamera sayısı:

1920

9000+

Çözüm: 10 stadyum, yüz tanıma, ANPR,
erişim kontrolü, yangın / güvenlik alarm
sistemleri entegrasyonu

Çözüm: 120 mağaza, video analizler

ShopRite Supermarkets
Arsenal Stadium

ABD

BK
Toplam kamera sayısı:

1415

Çözüm: 29 mağaza, izleme Merkezi

İş ve Alışveriş Merkezleri

BAE
500

Al Ain Mall

Toplam kamera sayısı:

787

Atlantis The Palm Hotel

BAE

BAE
814

Çözüm: Perakende analitiği

Toplam kamera sayısı:

2050

Sofitel London St James

Mirqab Mall

BK

Katar
Toplam kamera sayısı:

Al Messila Resort
Katar

Çözüm: Ziyaretçi girişlerinde yüz tanıma

Toplam kamera sayısı:

208

Oteller

Dubai World Trade Centre
Toplam kamera sayısı:

Toplam kamera sayısı:

1427

Toplam kamera sayısı:

70

Çözüm: Video analizler, yüz tanıma
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