Monitorando tráfego de veículos com
o Intellect Enterprise
Monitorando, controlando e gerenciando tráfego ou frotas de veículos é crítico para operações de transporte de sucesso para agências
públicas e empresas comerciais. Talvez sua
agência seja responsável por aplicação da lei
e precisa seguir veículos públicos e/ou do governo como parte de um esforço para reduzir
esforços criminais. Ou então, talvez você precisa seguir veículos e gerenciar estacionamento local e tráfego no depósito em tempo real.
Para manter as rodas na estrada, você precisa
GHXPDVROXomRDGDSWDGDSDUDRVHXGHVDÀRGH
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O Auto Intellect da Axxon mantém o seu sistema de transporte no caminho certo. Nossa
solução facilmente se comunica com o hardware e software existente, não importa o tipo que
você possui. Simples instalação, montagem fácil e maior acessibilidade estão à sua disposição
com o Auto Intellect.

Monitoramento de Tráfego

Reconhecimento de chapa de veículo
Velocidade máxima de veículo: até
250km/h
Precisão: acima de 95%
Reconhece múltiplos tipos de chapas
contendo caractéres arábicos, latinos,
cirílicos, chineses, e coreanos.
Integração com sistemas de controle de
acesso
9HULÀFDomRGHOLVWDQHJUD EODFNOLVW
Integração com monitor de velocidade
VSHHGJXQ

Monitoramento de tráfego
Coleção e análise de estatísticas de tráfego
Reconhecimento de tipos de veículos
Detecção automática de violações de
tráfego
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tanto para serviços públicos como para empresas. Com o Auto Intellect não há necessidade de gastar
tempo excessivo, dinheiro ou mão de obra para descobrir e resolver problemas. Transporte inteligente
e detectores de tráfego fornecem dados em tempo real necessários para manter sua rede de transporte em movimento e prevenir problemas antes mesmo deles surgirem.

Reconhecimento de Chapas
Utilizando tecnologias de reconhecimento, o sistema reconhece e registra chapas de carros – até
mesmo em movimento - e as compara à base de dados. Ele também registra todos os veículos que
SDVVDPSHOD]RQDHVSHFLÀFDGDJUDYDXPDLPDJHPGRYHtFXORHVXDFKDSDHDQRWDDGDWDKRUDGH
UHJLVWURHGLUHomRGHFDGDYHtFXOR8VHRUHFRQKHFLPHQWRGHFKDSDVSDUDLGHQWLÀFDUFDUURVURXEDGRV
automatiar registro de transporte e fornecer controle de acesso a áreas de segurança; Você pode
até mesmo planejar e monitorar áreas de estacionamento de importância. Para estacionamentos
DXWRPDWL]DGRVR$XWR,QWHOOHFWHFRQRPL]DGLQKHLURHSRVVXLDLQGDPDLVIXQFLRQDOLGDGHV,GHQWLÀTXH
donos de veículos, recolha pagamentos e aumente sua segurança automaticamente.
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Conexão com a
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externa

- Excesso de velocidade

Reconhecimento de
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- Pequenos veículos
- Veículos médios
- Grandes veículos

- Acesso concedido

- Reconhece chapas de múltiplos países que contêm caractéres arábicos, latinos, cirílicos, chineses e
coreanos.
- Mais de 200 países suportados
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