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O AXXONSOFT

O AxxonSoft
AxxonSoft jest wiodącym producentem platform VMS (Video Management Software) i PSIM (Physical Security
Information Management). Firma posiada ponad 2500 partnerów, którzy każdego miesiąca przeprowadzają
ponad 1500 instalacji. Posiadając 50 biur na całym świecie firma dostarcza swoim partnerom błyskawicznego
wsparcia w każdym miejscu kuli ziemskiej.
W celu tworzenia efektywniejszych rozwiązań integracyjnych, AxxonSoft nieustannie współpracuje
z wiodącymi producentami kamer, systemów kontroli dostępu, systemów alarmowych i innych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa.
AxxonSoft jest członkiem ONVIF i oferuje integrację około 10 000 modeli kamer IP, pozwalając użytkownikom w pełni wykorzystać wbudowane funkcje, a lista zintegrowanych urządzeń nieustannie się
rozszerza.

Według badań brytyjskiej firmy IMS Research,
AxxonSoft jest jednym z czterech najważniejszych
dostawców sytemów VMS/PSIM na świecie.

MISJA
AxxonSoft tworzy systemy bezpieczeństwa dla każdego typu przedsiębiorstw: od rodzinnych sklepików po międzynarodowe korporacje i wielkie przedsięwzięcia infrastrukturalne. Systemy oparte na
oprogramowaniu AxxonSoft łączą setki serwerów i tysiące kamer w jedną, zintegrowaną jednostkę
bezpieczeństwa.
Oprogramowanie AxxonSoft umożliwia tworzenie inteligentnych, zintegrowanych systemów ochrony przestrzeni o różnej powierzchni i przeznaczeniu. Nasze platformy VMS i PSIM zarządzają setkami
projektów Safe City i systemów bezpieczeńswa na lotniskach, w portach, bankach, na terenach przemysłowych, stacjach paliw oraz na obiektach rządowych i biznesowych na całym świecie.

PARTNERSTWO PRZEMYSŁOWE
Partnerstwo jest podstawą działań biznesowych firmy AxxonSoft. Projekty i wdrożenia systemów
korzystających z naszych produktów są wykonywane wyłącznie przez doświadczonych integratorów,
biegłych zarówno w oprogramowaniu AxxonSoft jak i sprzęcie najlepiej dopasowanym do potrzeb
klienta. Mając w perspektywie długofalowe sukcesy, dajemy z siebie wszystko, aby budować i rozwijać
stabilne partnerstwo.

CO OBEJMUJE WSPARCIE PARTNERÓW AXXONSOFT?
‣‣ Dzięki regularnym szkoleniom, Partnerzy są w stanie zaoferować optymalnie zaprojektowane
rozwiązania, które spełnią nawet najbardziej złożone wymagania. Towarzyszymy naszym Partnerom od fazy konsultacji i ofertowania, po etap sprzedaży, projektowania i wdrożenia instalacji lub
modernizacji w już istniejących przedsięwzięciach.
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‣‣ Kursy, szkolenia i certyfikacje z zakresu znajomości produktów AxxonSoft czynią z naszych Partnerów ekspertów w kwestii technologii wytwarzanych przez naszą firmę.
‣‣ Partnerzy mają dostęp do bezpłatnego wsparcia technicznego, co pomaga szybko rozwiązywać
wszystkie problemy związane z implementacją i planowaniem projektów. Aby skorzystać z pomocy technicznej można także zadzwonić do najbliższego biura AxxonSoft lub zadać pytanie na
support.axxonsoft.com.
‣‣ Kampanie marketingowe obejmują między innymi materiały informacyjne w formie papierowej
i elektronicznej, dotyczące produktów i wspólnych rozwiązań, jak również program promocji Partnera. Wszystko to ma na celu budowę partnerstwa z masymalną korzyścią dla klienta końcowego.
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INTELLECT PSIM

Intellect PSIM
Flagowy produkt AxxonSoft – Intellect – to otwarta platforma PSIM wyposażona w architekturę mikromodułową,
umożliwiająca nieograniczone skalowanie nawet najbardziej złożonych systemów.
Systemy oparte na oprogramowaniu Intellect łączą w jednym interfejsie wiele niezależnych systemów bezpieczeństwa: nadzór wizyjny, systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy sygnalizacji
pożaru, ochrony obwodowej, kontroli dostępu i wiele innych. Otwarta architektura pozwala na dodanie integracji z dowolnymi systemami na każdym etapie inwestycji. Konfiguracja, zarządzanie i monitorowanie systemów mogą być przeprowadzane z centrum sterowania lub z poziomu zdalnych stacji
klienckich.
Z Intellectem możliwe staje się połączenie systemów bezpieczeństwa z uwzględnieniem specyfiki
branży.
Intellect umożliwia automatyzację zarządzania systemem – również scenariuszy IF, THEN (JEŚLI, TO)
tworzonych przez użytkownika. Jeden skrypt może obejmować wiele systemów (systemy sygnalizacji
włamania i napadu, systemy sygnalizacji pożaru, ochrony obwodowej, kontroli dostępu, nadzoru wizyjnego i wiele innych) sprawiając, że system działa intuicyjnie i bardziej wydajnie.
Intellect oferuje wiele modułów, stworzonych pod kątem różnych specjalistycznych rozwiązań. Tym,
co najbardziej wyróżnia platormę Intellect od konkurencyjnych produktów jest jej możliwość dostosowania się do potrzeb konkretnego projektu, niezależnie od rozmiaru systemu i marki użytego sprzętu.
Architektura mikromodułowa pozwala klientowi wybierać tylko potrzebne mu funkcje, dzięki czemu
otrzymuje on system uszyty na miarę.

FUNKCJE AXXON INTELLECT:
‣‣ Nadzór wizyjny z nagrywaniem audio
i analityką wideo.
‣‣ Kontrola dostępu.
‣‣ System sygnalizacji pożaru (SSP).
‣‣ System sygnalizacji włamania i napadu
(SSWiN).
‣‣ Ochrona obwodowa.
‣‣ Rozpoznawanie twarzy.
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‣‣ Rozpoznawanie i wyszukiwanie tablic rejestracyjnych pojazdów. Monitoring w handlu
detalicznym.
‣‣ Ochrona sieci bankomatów.
‣‣ Kompleksowy system monitoringu.
‣‣ Automatyczne wykrywanie naruszenia
przepisów ruchu.

INTEGRACJE

OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU INTELLECT
Moduły oprogramowania Intellect są instalowane na jednym lub kilku komputerach, tworząc serwery
wideo. Do tych serwerów są następnie podłączane urządzenia końcowe (kamery, centrale, sterowniki
itp.). Serwery zarządzają urządzeniami i przeprowadzają wszystkie zadania, tworząc zintegrowany system bezpieczeństwa. Jeden system może obejmować od jednego do nieskończonej liczby serwerów.
Konfiguracja, zarządzanie i monitoring systemu odbywają się z poziomu stacji klienckiej operatora, którą
może być zarówno dedykowany do tego celu komputer jak i sam serwer. Monitoring może odbywać się
również z poziomu przeglądarki internetowej, SmartTV lub aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem
iOS i Android.
Serwery i stacje klienckie komunikują się poprzez standardowy protokół TCP/IP, sieci LAN, WLAN,
Wi-Fi itp. Dzięki temu rozlokowanie sprzętu nie gra roli: nieważne gdzie fizycznie umieszczone są moduły
– komunikują się one między sobą poprzez sieć.
Oprogramowanie Intellect zapewnia niezawodną ochronę wielkich i oddalonych od siebie przestrzeni, a także umożliwia połączenie wielu obiektów w jeden system – możliwy jest monitoring i zarządzanie
obiektami z jednego, wspólnego centrum sterowania.

OTWARTA ARCHITEKTURA INTELLECT PSIM
Posiadanie otwartej platformy umożliwia użytkownikowi zarówno integrację dowolnego sprzętu, jak
i modyfikację oraz tworzenie nowych rozwiązań w przyszłości w oparciu o Axxon Intellect. Firma AxxonSoft i jej Partnerzy dostarczają wszystkich tych usług. AxxonSoft oferuje ponadto swój Software Development Kit (SKD/API).

Integracja
Intellect składa w jedną całość wszystkie elementy układanki systemów bezpieczeństwa. Architektura systemu pozwala na swobodne łączenie różnych ogniw, możliwe jest jednoczesne i intuicyjne zarządzanie całym sprzętem,
z wykorzystaniem wszystkich wspieranych funkcjonalności, niezależnie od typu i producenta sprzętu, specyfikacji
czy lokalizacji. To wszystko jest dodatkowo opatrzone przyjaznym dla użytkownika interfejsem.

INTEGRACJA IP: SYSTEMY HYBRYDOWE

IP

Intellect wspiera około 10 000 modeli kamer IP i serwerów wideo IP, włączając w to 3000
urządzeń IP, zintegrowanych poprzez ich autorski interfejs. Ponieważ wiele systemów nadzoru wizyjnego wciąż jest opartych na sprzęcie starszym niż IP CCTV, Intellect pomaga im
nadrobić techniczne „zaległości” i w jednym systemie łączy ze sobą sprzęt analogowy i IP.
Daje to użytkownikowi dowolność w wyborze sprzętu o najlepszym stosunku ceny do jakości oraz pozwala na stopniową zamianę analogowego CCTV na kamery IP unikając braku
kompatybilności i wysokich nakładów.

PACZKA STEROWNIKÓW (DRIVER PACK)
Wsparcie dla kamer różnych producentów może być wdrażane dzięki regularnie aktualizowanym paczkom sterowników. Nowe wersje Drivers Pack można pobrać ze strony
internetowej AxxonSoft i samodzielnie zastosować. Ponadto, kolejne paczki sterowników
publikowane są niezależnie od nowych wersji Intellecta, dzięki czemu wsparcie dla nowych
urządzeń IP może być dodawane systematycznie, bez konieczności ponownego instalowania systemu na serwerach. Nowe sterowniki pojawiają się średnio sześć razy w ciągu roku,
a wraz z każdą ich nową wersją zostaje dodane wsparcie dla około 50 nowych urządzeń IP.
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Urządzenia IP
360Vision

Dynacolor

LTV

Spezvision

3S Vision

EasyN

Magic Box

ST

Abron

Eneo

Mango DSP

StarDot

ABUS

Etrovision

March Networks

Stream Labs

ACTi

ETZ

MBK

Stretch

Acumen

Euresys

Mediatronix

Sunell

Adino

EverFocus

Merit Lilin

Sunkwang

Alinking

eVidence

Messoa

Surveon

AMG

EVS

MicroDigital (MDi)

SVPlus

A-MTK

FineCCTV

Mobotix

Tantos

Arecont Vision

FlexWatch

MOXA

Tamron

ARH

FLIR

NEXCOM

Tattile

Arlotto

G4S

NexusIP

TBK

Asoni

Ganz

Novus

TEDD_G1

ASTR

Ganz ZNC

Oncam Grandeye

Tiandy

Astrohn

GeoVision

Optelecom-NKF

TRENDnet

Aver

Grandstream

Panasonic i-Pro

TVT

Avigilon

Grundig

Panasonic (BB/BL)

UDP

AVTech

Gunnebo

Partizan

V1netIP

Axis

Hanwha Techwin

Pelco

Veilux

Basler

HikVision

Pinetron

Videosec

Balter

Honeywell

PixEYE Planet

ViDigi

Beward

Hunt

Probe

VIDO

Bosch

IDIS

PROvision

Visiocom

Brickcom

Infinity

Qihan

Vision

Canon

Infinova

QNAP

Visualint

Certis

InMotion

RIVA

Vitek

Cisco

Intellico

RVi

VIVOTEK

CNB

IPS

Santec

VMsistemos

ComOnyx

iPUX

Sanyo

WuT

Compotrol

IQinVision

SEEnergy

Xenics

CP Plus

iZett

Sentry360

Y-cam

Dahua

J2000IP

SimpleIP Cam

Yuan

Dallmeier

Jassun

Sinkross

Yudor Technologies

Digiever

JVC

SNR

ZAVIO

DiGieyes

Legrand

Smartec

XeronVision

Digimerge

LevelOne

Smartec_G2

D-Link

LG

Sony
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ACS (Systemy kontroli dostępu) / FSA (Systemy bezpieczeństwa
i sygnalizacji pożaru) / PPS (Systemy ochrony obwodowej)
Access Net

FoxSec

Nitgen

Satel

Apollo

FSG

OPTEX

Securiton

Aritech

Gate Parking

PARADOX

Siemens Cerberus Eco

BIOSMART

HID

Paxton

SOYAL

Castle

HoneyWell

ParsecNet

Suprema

Detectomat

HunterPro

Pelco

TSS

Elsys

Intrepid

PERCO

Umirs

FFT

KeyWatcher

Polon Alpha

UniPos

FireSec

KeyKing

Rovalant

Z-line

FORTEZA

NAC

RusGuard

Unicard U-700

FortNet

NCG-9

SALTO

NODER

ALOHATechnologies

E-LECLERC TACTIL

POSWare

TEC-1595

Arch Software

FIT

PowerTill

Tendo

BC4000

HRK

Retalix

TillyPad

Borlas Retail

IBM

Samsung SAM4S 7000 Series

UCS

Cash

IBS

Scheidt&Bachmann

Vectron

Casio

INTEC TPV SQL

SHARP

VIMAS Technologies

CRS 3000

IPS

Siemens

Wincor Nixdorf

Crystal UKM v3.2.3

Marketer ISM-3000

Smartfuel

XML based protocol

D-Store

Maxishop10

SP101FR-K

D-Store

Micros

SPSR Express

DEBUG_POS

NCRReal POS

SuperMAG

DOS->WIN

POSitouch

SystemGroup

Dresser Wayne AB

Posmaster

TB-003/05-D

Bankomaty

Urządzenia do liczenia i sortowania banknotów
Laurel K4 4-pocket
Banknote Sorter;
LAUREL K8 8-pocket
Banknote Sorter;
DeLaRue Kalebra
Counter / Sorter;
Shinwoo SB 1100/2000
Sorter;
Kisan K500PRO
Banknote Sorter;

Newton FS Sorter;
Newton VS Sorter;
Plus P624M Sorter;
Glory GFR-220
Banknote Sorter;

SBM SB-2000
Banknote Sorter;
GLORY USF51
Banknote Counter.

Magner 150 Digital;
Unixcam 1500х Sorter;
GLORY UW 500 Long MC
Banknote Sorter;

9

PODSYSTEM WIDEO

Podsystem wideo
Największą zaletą platformy Intellect jest funkcjonalny system zarządzania wideo, oferujący szereg możliwości
dostosowanych do systemów rozproszonych.
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

Nielimitowana liczba serwerów wideo i kamer.
Zdalny monitoring i administracja.
Możliwość instalacji dowolnej liczby lokalnych lub zdalnych stacji klienckich.
Integracja systemu monitoringu wideo z wszelkimi systemami firm trzecich.

STABILNOŚĆ
Każdy system monitoringu wizyjnego jest oceniany przez pryzmat swej niezawodności, operatywności i dostępności 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. By sprostać tym kluczowym zadaniom, system Intellect został wyposażony w specjalne funkcje:
‣‣ monitorowanie działania systemu,
‣‣ natychmiastowe odzyskiwanie systemu w razie jego awarii.

INTEGRACJA
Systemy wideo muszą współgrać z innymi systemami. W platformie Intellect dane otrzymane od
jednego systemu mogą być przekazane do innego systemu i użyte w celu uruchomienia automatycznych reakcji. Przykład prostego skryptu: w razie awarii czujnika bezpieczeństwa, na monitorze zotaje
wyświetlone wideo z miejsca, w którym zlokalizowany jest ów czujnik. Nawet tak prosty skrypt jest
w stanie szybko dostarczyć operatorowi obraz miejsca alarmu, pomóc mu natychmiast zareagować na
zdarzenie, a także wyświetlić instrukcję postępowania.

WSPARCIE DLA URZĄDZEŃ ANALOGOWYCH I CYFROWYCH
Intellect wspiera zarówno kamery analogowe (używając kart przechwytywania wideo wraz ze sprzętową kompresją) jak i kamery IP oraz serwery wideo: ponad 10 000 modeli różnych producentów,
w tym około 3000 urządzeń IP z wewnętrznym interfejsem (lista wspieranych kamer jest uzupełniana
co miesiąc w nowych wydaniach paczek sterowników). Pozwala to tworzyć zoptymalizowane, skuteczne systemy, dokładnie spełniające oczekiwania obiektów i użytkowników.

UNIWERSALNE PROTOKOŁY
Intellect jest zgodny z wszystkimi standardami przemysłowymi: protokołem ONVIF, GB/T28181
oraz RTSP, a także powszechnie używanymi standardami kodeków MJPEG, MPEG-4, JPEG2000, H.264
i H.265. Intellect wspiera również protokoły General Device takich firm jak Axis, Bosch, Panasonic,
Samsung, Sony oraz VIVOTEK. Posiada też własny kodek Motion Wavelet z możliwością skutecznego
dostosowania strumienia wideo do przepustowości pasma i wydajności procesora.

ONVIF
AxxonSoft jest członkiem ONVIF (Open Network Video Interface Forum) – organizacji zajmującej się
rozwijaniem oraz popularyzacją standardu IP w systemach zabezpieczeń i monitoringu. Jako aktywny
członek ONVIF, AxxonSoft uczestniczy w kształtowaniu kierunku rozwoju branży.
Dzięki otwartym protokołom, w procesie wymiany danych zachowany jest jeden standard pomimo wykorzystania urządzeń różnych producentów. ONVIF upraszcza integrację nowych urządzeń IP
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oraz pozwala na wykorzystanie ich nowych funkcjonalności. Zgodność protokołu ONVIF z Intellectem
pozwala na podłączanie urządzeń bez specjalnych sterowników. Proste podłączenie urządzenia jest
możliwe za pomocą kreatora dodawania urządzeń.
Intellect jest pierwszą platformą integrującą PSIM obsługującą profil G ONVIF, który definiuje wymagania serwera co do odczytu i zapisu.

ANALITYKA WIDEO
Zaawansowane narzędzia do analityki wideo w oprogramowaniu Intellect pozwalają na zmniejszenie ryzyka ludzkiego błędu, nieodłącznego dla metod tradycyjnych. Ponad 10 narzędzi detekcyjnych
pozwala na dowolne skonfigurowanie systemu zarządzania wideo w celu automatycznego rozpoznawania i monitorowania interesujących nas zdarzeń. Funkcja Forensic Search pozwala niemal natychmiast odnaleźć szukany fragment wideo na podstawie kryteriów zachowania się obiektu w polu widzenia, określonych przez użytkownika. W porównaniu z tradycyjnymi metodami – wielogodzinnym
przeszukiwaniem wideo w celu znalezienia interesującego nas zdarzenia – rozwiązanie zastosowane
w Axxon Intellect to ogromna oszczędność czasu. Oprogramowanie wspiera również analitykę wideo
wbudowaną w kamery oraz wyspecjalizowane urządzenia analizujące. Używając analityki sytuacyjnej,
Intellect jest w stanie stworzyć nielimitowaną liczbę narzędzi wykrywania.

PAMIĘĆ

MOTION WAVELET
Motion Wavelet to kodek wideo opracowany przez AxxonSoft i Stream Labs specjalnie dla systemu
bezpieczeństwa wideo, używający zarówno kompresji międzyklatkowej jak i wewnątrzklatkowej. Korzystanie z Motion Wavelet pozwala na zbudowanie wydajnego systemu z kilku powodów:
‣‣ Porównując z MJPEG, system Motion Wavelet kompresuje wideo do mniejszego rozmiaru, co
wpływa na zmniejszenie kosztu dysków potrzebnych do zachowania tej samej ilości danych.
‣‣ Motion Wavelet nie ma tak wysokich wymagań dotyczących stabilności i przepustowości jak MPEG4, co czyni kodek Motion Wavelet bardziej elastycznym i niezawodnym w transferze danych.
‣‣ Motion Wavelet ma mniejszy wpływ na wykorzystanie procesorów stacji roboczych i serwerów wideo, co umożliwia zasobooszczędne skalowanie rozdzielczości i zmniejszanie ilości klatek bez potrzeby dekompresji. Mówiąc prościej, sygnał wideo jest wysyłany do komputera klienta z właściwą rozdzielczością i ilością klatek, potrzebną do wykonania bieżącego zadania. System nie musi
przeprowadzać dekompresji wideo przed skalowaniem go na potrzeby klienta, a klient nie musi
rozpakowywać wideo o wyższej rozdzielczości niż dopasowana do jego ekranu.
Ponieważ kodek Motion Wavelet dostosowuje się do wszelkich warunków przepustowości pasma,
jak również do wolniejszych i szybszych zasobów sprzętowych, systemy oparte o oprogramowanie
Intellect odznaczają się wyjątkową elastycznością infrastruktury sieciowej i sprzętowej.
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PRACA W SIECI
Intellect oferuje systemom nadzoru szeroki zakres opcji pracy w sieci:
‣‣ Nagrany materiał wideo może być przesłany z serwera (w czasie rzeczywistym lub według harmonogramu) do dedykowanego archiwum.
‣‣ Każdy klient posiada dostęp do archiwum na konkretnym serwerze, jak również do zapasowych
archiwów.
‣‣ Strumień wideo może być transmitowany przez moduł bramki wideo, co sprawia, że nawet gdy
dodatkowi klienci otrzymają wideo z konkretnego serwera, wykorzystanie sieci na serwerze nie
ulega zwiększeniu.
‣‣ Dzięki bramce wideo, klient może otrzymać strumień wideo z serwera w zupełnie innej sieci.
‣‣ Technologia GreenStream pozwala dynamicznie wybierać strumień wideo najlepszy dla bieżących potrzeb.

BRAMKA WIDEO
Bramka wideo to moduł umożliwiający sterowanie strumieniem wideo. Innymi słowy, bramka wideo wysyła strumień z serwera do wielu klientów z rozdzielczością i ilością klatek, jaką potrzebuje
konkretny klient. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych obciążeń sieci i serwera poprzez zablokowanie
powielania wideo.
Z bramką wideo klient może uzyskać pełny dostęp do serwera wideo z różnych segmentów sieci,
umożliwiając tworzenie wielopoziomowej hierarchii sieci dla połączeń klient-serwer. Jeżeli połączenie
zostanie przerwane lub przepustowość jest niewystarczająca, bramka wideo pokazuje ostrzeżenie lub
kontynuuje przesyłanie w najlepszej możliwej jakości.
GREEN STREAM

Podstawowy strumień

12 kamer
FullHD

Strumień wysokiej rozdzielczości
Strumień niskiej rozdzielczości

12 vs

64

16 kamer

Full HD + 640x360

16 kamer

Full HD + 640x360

16 kamer

Full HD + 640x360

16 kamer

Full HD + 640x360

FullHD
Strumień wysokiej rozdzielczości
Strumień niskiej rozdzielczości

Core i7

Core i7

GREENSTREAM
GreenStream zmniejsza wykorzystanie sieci i procesora stacji klienckiej, wysyłając tylko tyle danych
ile jest potrzebne do wykonania danego zadania. Ta technologia dynamicznie wybiera strumień wideo,
jaki ma zostać wysłany do zdalnej stacji – wybiera strumień w najmniejszej rozdzielczości, wystarczającej dla potrzeb użytkownika. Podczas wyświetlania wideo na pełnym ekranie, najwyższa możliwa
rozdzielczość jest ustawiana automatycznie.

MONITORING ZDALNY
Intellect wspiera również zdalny monitoring i sterowanie kamerami obrotowymi pan/tilt/zoom
(PTZ) z poziomu przeglądarki internetowej i aplikacji moblinych.
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PODSYSTEM AUDIO

Podsystem audio
Podsystem audio Intellect wykonuje podstawowe zadania z zakresu transferu, przetwarzania i analizy sygnałów
audio. Aktywuje to funkcje nagrywania audio z chronionej strefy (synchronizowanego lub niesynchronizowanego
z wideo), nagrywania rozmów telefonicznych lub słyszalnych alarmów.
Nagrywanie audio skupia uwagę operatora na zdarzeniach z terenu chronionego. Możliwe jest szybkie wyszukiwanie nagrań wedug daty i czasu zarejestrowania. Istnieje również możliwość eksportowania audio do formatu WAV w celu odtworzenia nagrania przez inne oprogramowanie.
Narzędzie do efektywnego nagrywania audio działa gdy poziom dźwięku przekroczy zadany próg.
Operator może zmieniać ten poziom w zależności od potrzeb, wymagań obiektu itp.
Zarejestrowany dźwięk może zostać wzmocniony podczas odsłuchu. W przypadku kamer analogowych dźwięk jest dostępny dzięki karcie wideo, z której korzysta system Intellect.

NIELIMITOWANA LICZBA MIKROFONÓW I LINII TELEFONICZNYCH

odtwarzacza. Jeśli wideo jest nagrane z dźwiękiem, są one odtwarzane równocześnie.

Nie istnieje limit całkowitej liczby mikrofonów
i linii telefonicznych w systemie. Każdy serwer
może zostać połączony pod każdy numer linii telefonicznej – jedynym ograniczeniem jest jego wydajność.

PRACA W SIECI

KOMPRESJA
Podczas nagrywania, dźwięk jest kompresowany w czasie rzeczywistym. Użytkownik może sam
wybrać stopień kompresji oraz odpowiadającą
mu jakosć. Analogowo-cyfrowa konwersja zależy
od typu karty dźwiękowej oraz jej charakterystyki,
z częstotliwością od 8 do 96 kHz.

Podsystem audio Intellect wspiera wszystkie
funkcje sieciowe dostępne dla innych podsystemów, włączając w to zdalny odsłuch nagranego
dźwięku, zdalną konfigurację i wiele innych.

INTEGRACJA
Podsystem audio jest zintegrowany z systemami innych producentów, co pozwala na konfigurację wielu typów reakcji na sygnały audio, a także
oferuje szeroki wachlarz metod przekazywania
powiadomień dźwiękowych o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem.

WYGODA I ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA
Interfejs zarządzania podsystemem audio Intellect posiada formę standardowego interfejsu
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ANALITYKA WIDEO

Analityka wideo
Narzędzia analityki wideo przetwarzają wideo z kamery i wskazują zdarzenia zdefiniowane przez użytkownika.
Najczęściej dotyczy to ruchu w strefie, pojawienia się lub zniknięcia obiektu, przekroczenia wirtualnej linii itp.
Użytkownik definiuje w jaki sposób system powinien reagować na zdarzenia. Taką reakcją może być początek
nagrywania, wygenerowanie alarmu, wyświetlenie wideo na osobnym monitorze lub niestandardowy, zaprogramowany scenariusz. Oznacza to, że analityka wideo filtruje i odrzuca większość nieistotnego materiału wideo, pozostawiając operatorom jedynie zdarzenia o dużym znaczeniu. Pracownicy ochrony zyskują narzędzie, pozwalające skupić się na istotnych zagrożeniach i ostrzeżeniach, zamiast godzinami wpatrywać się w rzędy monitorów.

Analityka wideo w Intellect
PODSTAWOWE NARZĘDZIA WYKRYWAJĄCEЕ
Ruch
Narzędzie wykrywania ruchu identyfikuje obiekty poruszające się
w polu widzenia kamery – najbardziej podstawowe funkcje to wykrywanie początku ruchu i jego kierunku. Narzędzie dostosowuje
się nawet do niewielkich drgań obrazu, a dzięki promieniom podczerwonym (co wymaga użycia kamery termowizyjnej) pozwala
zauważyć nawet najmniejsze obiekty.

Obiekty opuszczone/znikające
Powiadomienie pojawi się również kiedy obiekt pojawi się lub
zniknie z pola widzenia. Taka informacja jest cenna w sytuacjach
takich jak zniknięcie laptopa z biurka, nieprawidłowo zaparkowany samochód, pozostawiony bagaż itp.

Wykrywanie twarzy
Intellect wykrywa pojawienie się ludzkiej twarzy w polu widzenia
kamery. Oprócz zadań ściśle związanych z bezpieczeństwem, wykrywanie twarzy może dostarczyć cennych informacji dla firm:
ilość osób w firmie, godziny szczytu w sklepie czy liczba osób odwiedzających obiekt w różnych porach dnia.
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ANALIZA SCENY
Narzędzia analizy sceny umożliwiają identyfikację pewnych typów ruchu obiektów w polu widzenia. Użytkownicy określają linie, krzywe i zakresy czasu, a Intellect wykrywa zdarzenia spełniające te
kryteria. Narzędzia analizy sceny pozwalają na zaobserwowanie następujących zdarzeń:
‣‣ przekroczenie wirtualnej linii prostej
w kierunku zdefiniowanym przez użytkownika,

‣‣ zmiana wyglądu elementów w strefie,

‣‣ przekroczenie wirtualnej linii krzywej
w kierunku zdefiniowanym przez
użytkownika,

‣‣ zatrzymanie w strefie,

‣‣ ruch w strefie,

‣‣ zniknięcie elementów wewnątrz strefy,
‣‣ przebywanie w strefie dłużej niż 10 sekund,
‣‣ pozostawiony obiekt.
Wszystkie narzędzia analizy sceny mogą być dostosowane do konkretnych typów obiektów takich jak ludzie, pojazdy itd.

‣‣ wejście do strefy,
‣‣ opuszczenie strefy,

WYKRYWANIE USZKODZENIA KAMERY I AWARII
Narzędzia analityki wideo wygenerują alarm gdy obraz z kamery jest manipulowany. Dostępne są
następujące detektory:
1

1 Wykrywanie blokowania obiektywu
Narzędzia te wykrywają celowe lub przypadkowe blokowanie obiektywu kamery. Ma to szczególne znaczenie gdy kamera znajduje się
w zasięgu pracowników lub gości.

2

2 Wykrywanie oślepienia kamery
Intellect wykrywa oślepienie kamery – latarkę, reflektor czy światła
samochodowe kierowane w stronę obiektywu.
3 Zmiana pozycji kamery

3

Każda zmiana położenia kamery jest rejestrowana przez Intellect.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy kamera znajduje się
w zasięgu ręki i jej pozycja może być łatwo zmieniona.
4 Zmiana tła

4

Wykrywanie zmiany w tle obrazu z kamery. Pod wieloma względami
to narzędzie przypomina wykrywanie zmiany pozycji kamery, jednak wykonuje ono nieco inne zadanie. Zmiana pozycji odnosi się do zmiany położenia samej kamery, podczas gdy zmiana tła dotyczy zmian w tym, co
kamera widzi (np. próba postawienia przed obiektywem sztucznego tła).
5 Utrata ostrości

5

Wykrywanie spadku jakości obrazu ze względu na zmiany ostrości
lub zabrudzenia obiektywu. Może mieć to miejsce, gdy osoba celowo
lub przypadkowo spowoduje zmianę ostrości w obiektywie.
OPRÓCZ TYCH FUNKCJI ZWIĄZANYCH Z ANALITYKĄ WIDEO, INTELLECT
OBSŁUGUJE NARZĘDZIA DETEKCYJNE WBUDOWANE W KAMERĘ I JEST
KOMPATYBILNY ZE SPECJALISTYCZNYM SPRZĘTEM DO ANALITYKI WIDEO.
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FORENSIC SEARCH

Forensic Search: system inteligentnego
wyszukiwania w archiwum
Przeszukiwanie nagranego wideo w skrócie: strumienie wideo są przetwarzane w czasie rzeczywistym. Jednocześnie metadane dotyczące wszystkich obiektów poruszających się w kadrze są zapisywane w oddzielnej bazie
danych. Użytkownik określa kryteria wyszukiwania (podobnie jak w konfiguracji narzędzia wykrywania) takie
jak przekroczenie linii czy ruch w strefie. Forensic Search przeszukuje zarejestrowane metadane i zaledwie kilka
sekund później wskazuje wszystkie fragmenty wideo spełniające zdefiniowane kryteria. Wszystkie te kryteria są
dostępne post factum.

OPCJE PERSPEKTYWICZNE
Śledzenie jest teraz bardziej praktyczne dzięki konfigurowalnym opcjom perspektywicznym. W rezultacie
obiekt może być klasyfikowany dokładniej, przez co śledzenie staje się bardziej precyzyjne zarówno dla
obiektów na pierwszym jak i na drugim planie.

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z FORENSIC SEARCH?
Znajdź igłę w stogu siana – szybko wyszukuj zdarzenia w nagranym wideo, nawet gdy dokładny czas zdarzenia nie jest znany. Forensic Search przenosi operacje archiwizacji wideo na wyższy poziom: zamiast
spędzać godziny na przeglądaniu materiału wideo, przeszukuj nagrania według kryteriów i znajdź szukany
fragment wideo niemal natychmiast.

KORZYŚCI
‣‣ Wstępna konfiguracja narzędzi detekcyjnych nie jest wymagana: wszystkie informacje dotyczące
ruchu obiektów są zapisywane, co ma szczególne znaczenie w dużych systemach. Funkcja Forensic
Search może zostać zainstalowana i skonfigurowana bez dużych nakładów czasu i pracy.
‣‣ Ponieważ wyszukiwanie jest prowadzone na podstawie zapisanych metadanych, można je kilkakrotnie powtórzyć, dobierając inne kryteria.
‣‣ Szybkie wyszukiwanie: wyszukiwanie odbywa się w czasie bliskim rzeczywistemu, co sprawia,
że wyniki otrzymujemy niemal natychmiast.
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Nowości w Intellect 4.10
EKSPORTOWANIE NAGRANEGO WIDEO
Nagrany film można teraz eksportować w tle –
nie jest już konieczne jednoczesne wyświetlanie
wideo na ekranie. Co więcej, wideo może być eksportowane z wielu kamer jednocześnie, a także
oznaczone znakiem wodnym. W wersji 4.10 zostało dodane maskowanie strefy prywatnej. Jeśli
ta funkcja jest włączona podczas eksportu wideo,
zapisywany strumień danych jest tak dostosowany, aby zapewnić pełną prywatność. Wszystkie
komentarze wideo są zapisywanie jako oddzielne
pliki tekstowe.

OCHRONA PRZED NADPISYWANIEM
DANYCH
Masz ważne wideo i nie chcesz żeby zostało nadpisane? W nowej wersji Intellect możesz
ochronić wideo przed nadpisaniem flagując je. Jeśli już go nie potrzebujesz, wystarczy że usuniesz
flagę, by wyłączyć ochronę.

ZAKŁADKI
Korzystanie z zakładek to duża oszczędność
czasu. Oznaczaj kluczowe momenty w nagranym
materiale i wyszukuj interesujące cię nagrania na
podstawie komentarzy do zakładek. Kliknięcie
w wynik wyszukiwania przekierowuje bezpośrednio do momentu, gdzie zakładka została dodana.

SYNCHRONIZACJA KAMERA-SERWER
Pamięć wewnętrzna kamery, gdzie przechowywane jest wideo, może być wyjątkowym wsparciem
dla wydajności systemu. W nowej wersji dodaliśmy funkcję, która rozwiązuje niedoskonałości pamięci
wewnętrznej. Dla przykładu: komunikacja miedzy kamerą, a serwerem została na parę chwil utracona,
w miejscu tak ważnym jak lotnisko czy inny węzeł komunikacyjny. Co z nagraniem wideo zarejestrowanym w tym czasie? Po powtórnym nawiązaniu połączenia, pamięć wewnętrzna kamery synchronizuje z serwerem niezapisane dane, aby mimo chwilowej awarii uzyskać nieprzerwany materiał wideo.
W poprzednich wersjach Intellect implementowaliśmy wsparcie dla pamięci wewnętrznej kamery
i kopiowania archiwum wideo w formacie macierzystym urządzenia. Wcześniej można było przeglądać te archiwa wyłącznie używając standardowych narzędzi lub odtwarzacza. Teraz możliwe jest przekonwertowanie synchronizowanego wideo do formatu Intellecta (bez żadnych znaczących spadków
wydajności) ze wsparciem dla odtwarzania przez interfejs Intellect. Dodatkowym usprawnieniem jest
możliwość odtwarzania archiwum zarówno na serwerze wideo jak i tym wbudowanym w kamerę.
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INTELLECT: CZTERY POZIOMY AUTOMATYZACJI

Intellect: cztery poziomy automatyzacji
Intellect umożliwia automatyzację czterech różnych poziomów funkcjonowania
systemu. Ta elastyczność jest unikalna dla Intellecta – oferuje ona szybką konfigurację w celu uruchomienia standardowych reakcji i/lub specjalnych skryptów.

STANDARDOWE REAKCJE
Pierwsza warstwa automatyzacji zawiera standardowe szkielety reakcji, które można łatwo włączać i wyłączać za pomocą ustawień urządzenia. Na przykład, standardowa reakcja dla podsystemu
audio to progowe uruchamianie nagrywania dźwięku (nagrywanie rozpoczyna się gdy poziom dźwięku przez konkretny czas będzie przekraczać określoną głośność). Standardową reakcją dla podsystemu wideo jest początek nagrywania, kiedy narzędzie wykrywania ruchu jest aktywne.

MAKRA
Druga warstwa automatyzacji składa się z makr, które za pomocą graficznego interfejsu pozwalają
określić reakcje na prawie każde zdarzenie w systemie. Co więcej, jedno zdarzenie może być powiązane
z całą listą reakcji działających w różnych podsystemach. Reakcja może zadziałać lokalnie na komputerze operatora lub na wszystkich komputerach w systemie. Makra mogą objąć poszczególne urządzenia
(np. mikrofony, kamery, głośniki) lub wszelkie elementy zintegrowanych systemów bezpieczeństwa, np.
czujniki pożarowe i włamaniowe.
Dla przykładu, makro może uruchomić nagrywanie ze wszystkich kamer w systemie gdy wyzwolony
jest jeden z czujników bezpieczeństwa – nagrywanie może również rozpocząć konkretna kamera w odpowiedzi na wyzwolenie konkretnego czujnika.

SKRYPTY
Trzecim poziomem automatyzacji są skryptowe reakcje na zdarzenia. Intellect wspiera dwa języki pisania skryptów: własny język stworzony przez AxxonSoft oraz język standardu JavaScript. Zaletą pierwszej opcji jest jej prostota. Język skryptowy Intellect jest intuicyjny i prosty dla osób znających podstawowe pojęcia. Druga opcja jest użyteczna dla osób znających JavaScript – w tym przypadku wystarczy
szybka orientacja jak odnosić się do obiektów Intellect używając standardowej składni JavaScript.
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W obu przypadkach użytkownicy mogą tworzyć własne skrypty reakcji o dowolnym stopniu złożoności. Na przykład kiedy na kamerze zostanie wykryty ruch, a wbudowany mikrofon zarejestruje
dźwięk, oraz jeśli dzieje się to poza godzinami pracy, operator otrzymuje alarm dźwiękowy, wideo
z kamery zostaje wyświetlone na osobnym monitorze, a do poszczególnych numerów zostaje wysłana
wiadomość SMS. To tylko mała próbka tego, co potrafi język skryptowy oferowany przez Intellect –
również zewnętrzne aplikacje mogą zostać uruchomione w odpowiedzi na konkretne zdarzenia.

MAKROZDARZENIA
Czwartym stopniem automatyzacji są makrozdarzenia. Pozwalają one monitorować zdarzenia występujące w konkretnych interwałach czasowych: w zależności od tego czy wystąpi dany łańcuch zdarzeń, zostaje wygenerowane nowe zdarzenie. Makrozdarzeń można używać z makrami lub skryptami,
dzięki czemu można wywołać różne akcje.

KORZYŚCI
‣‣ Cztery poziomy automatyzacji pozwalają łatwo konfigurować proste reakcje oraz, jeśli to potrzebne, tworzyć bardziej skomplikowane skrypty.
‣‣ Skrypty mogą obejmować urządzenia, które są częścią zintegrowanego systemu bezpieczeństwa
w dowolnej kolejności: urządzenia z różnych podsystemów mogą być zarówno źródłami zdarzeń
jak i elementami wykonawczymi (jeśli są do tego przystosowane).
‣‣ Reakcje są konfigurowane na poziomie standardowych obiektów Intellect. Podczas pisania skryptu, administrator systemu nie musi nawet wiedzieć jakie dokładnie modele urządzeń zostały użyte w systemie.
‣‣ Inną zaletą automatyzacji jest możliwość stworzenia wirtualnych obiektów, zapewniając emulację
programową całego zestawu obiektów oprogramowania Intellect, która pozwala na dostosowanie
ich stanów, reakcji i zdarzeń. Wirtualne obiekty są zarządzane za pomocą skryptów, makr i makrozdarzeń. Można użyć różnego typu wirtualnych obiektów dla potrzeb wyświetlania wszystkich
niestandardowych typów zdarzeń. Przykładami są narzędzia wykrywania opuszczonych obiektów
(w celu znalezienia na mapie rzeczy bez nadzoru) lub monitorowanie systemów chłodniczych w supermarketach (połączenie czujników do wykrywania temperatury, drzwi otwarcia i zamknięcia, itd.).
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ACFA INTELLECT

ACFA Intellect: integracja z systemami SKD, SSWiN,
SSP i wieloma innymi
ACFA Intellect to kompleksowe rozwiązanie dla kontroli dostępu, systemów sygnalizacji włamania i napadu
i systemów ochrony obwodowej, korzystających z platformy Intellect PSIM.
Systemy te mogą zostać podłączone do platformy ACFA Intellect w celu wzajemnej wymiany danych. Informacja o stanie sprzętu i opcje zarządzania są dostępne przez standardowy interfejs programu. W połączeniu z funkcjonalnościami ACFA Intellect, narzędzia te pozwalają na dostosowanie się do
ogromnego zakresu realizowanych zadań. Platforma Intellect pozwala tworzyć szeroki wachlarz scenariuszy, dotyczących systemów do niego podłączonych.

DLACZEGO ACFA INTELLECT?
‣‣ Uniwersalna i otwarta platforma.
‣‣ Skuteczna ochrona obiektów i własności intelektualnej.
‣‣ Zapobieganie włamaniom.
‣‣ Monitorowanie obecności i czasu pracy.
‣‣ Redukcja kosztów personelu przez wykonywanie automatycznych działań.
‣‣ Wzrost funkcjonalności i bezpieczeństwa systemu.
‣‣ Poprawa działania sklepu i zwiększenie zysków.

CECHY I KORZYŚCI ACFA INTELLECT
Konfiguruj relacje IF… THEN (Jeśli … to) pomiędzy wszelkimi zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa.
Korzystając z makr, skryptów oraz modułu zdalnego dostępu do serwera, konfiguruj powiązania pomiędzy systemem monitoringu, kontrolą dostępu, systemem sygnalizacji pożaru, rozpoznawania twarzy,
rozpoznawania tablic rejestracyjnych i wieloma innymi.
Konfiguracja i zarządzanie urządzeniami za pomocą Intellect
Można konfigurować urządzenia sprzętowe za pomocą standardowego menadżera konfiguracji dokładnie tak jak inne obiekty w Intellect. Specjalny moduł konwertuje informację i wysyła ją do urządzenia, wykorzystując niskopoziomowy protokół lub używając specjalnego oprogramowania od producenta.
Można również ustawić prawa poziomu dostępu Intellecta (np. dla SKD) bez używania natywnego oprogramowania integrowanego systemu.
Zarządzanie urządzeniem odbywa się również za pomocą wbudowanych narzędzi. Na przykład, edytor map Intellect pozwala stworzyć mapę obiektu zawierającą lokalizację elementów systemu zabezpieczającego, czujek, czytników, zamków elektronicznych, kamer itd. Mapa może zawierać kilka warstw
(np. odpowiadających piętrom budynku). Mapy są wygodne do śledzenia statusu komponentów i zarządzania nimi: po kliknięciu na element na mapie wyświetla się menu działań z wybraną listą reakcji dla
poszczególnych obiektów (np. Załącz grupę alarmową, Otwórz drzwi).
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Szeroka kompatybilność sprzętowa
ACFA Intellect wspiera szeroką gamę sprzętu do monitoringu, kontroli dostępu, systemu sygnalizacji
pożaru i systemu ochrony obwodowej. Bezpiecznie zarządzaj systemem niezależnie od jego producenta,
zarówno z centrum sterowania jak i z nieograniczonej liczby zdalnych stacji roboczych.
Monitorowanie stanu sprzętu za pomocą oprogramowania Intellect
Intellect wyświetla informacje o statusie korytarzy, drzwi, czujników, a także o liczbie osób w danym
obszarze i ewentualnych incydentach.

MODUŁ MENEDŻER KD
Moduł Menedżer KD automatyzuje zadania związane z przepływem pracowników i odwiedzających na
danym terenie.
Używając modułu Menedżer KD możemy:
‣‣ Uprościć tworzenie/edycję użytkowników i poziomów dostępu.
‣‣ Modyfikować wpisy użytkowników ze stacji roboczych.
‣‣ Chronić własność firmy poprzez ograniczenie dostępu pracowników i odwiedzających
jak również ograniczenie przepływu towarów.
‣‣ Chronić własność intelektualną poprzez tworzenie i konfigurowanie poziomów dostępu
w firmie, zarówno na poziomie indywidualnym jak i towarowym.

MODUŁ MENEDŻER ZDARZEŃ
Z modułem Menedżer Zdarzeń operator może wizyjnie monitorować punkty dostępu udzielając lub
odmawiając dostępu na podstawie otrzymanych obrazów z kamery w czasie rzeczywistym,
w połączeniu z danymi, przechowanymi w bazie Intellect.
Podsystem kontroli dostępu czyta karty dostępu użytkownika.
Jednocześnie operatorowi wyświetlona zostaje fotografia i informacje o prawowitym właścicielu karty. Operator może porównać
obraz z bazy danych z obrazem z kamery przed podjęciem decyzji o zezwoleniu na dostęp (Photo ID) –
jest to realizacja tzw. dostępu dualnego.
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Moduł pozwala na wybór wyświetlanych danych (nazwisko, stanowisko, dział, numer karty, data /
czas, etc.) i konfigurowanie rozmieszczenia tych pól na ekranie, dzięki wygodnemu edytorowi wizualnemu. Kilka okienek ze szczegółami użytkownika jest pokazanych jednocześnie, pomagając pracownikom
ochrony uważnie obserwować wchodzących i wychodzących.

MODUŁ NEXT BRIDGE
Moduł Next Bridge wysyła zdarzenia z systemu PSIM Intellect do Systemu VMS Axxon Next.
Zdarzenia wysyłane z PSIM Intellect do VMS Axxon Next obejmują wszystkie zdarzenia ze zintegrowanych urządzeń SKD, SSWiN, SSP, BACnet, OPC i SNMP. Axxon Next przetwarza zdarzenia w informacje
tekstowe, a następnie nakłada te informacje na obraz z kamer. Obraz z nakładanymi opisami przyczynia
się do zwiększenia efektywności operatora.

UNIWERSALNE MODUŁY INTEGRACYJNE
Uniwersalne moduły integracyjne umożliwiają podłączenie urządzeń zgodnych z popularnymi standardami jak OPC, BACnet i SNMP z Axxon Intellect i tworzenie złożonych systemów bezpieczeństwa,
konsolidujących różne składniki w jednym interfejsie. Moduły te są również kompatybilne z innymi systemami (w tym SCADA) umożliwiając tworzenie jeszcze bardziej złożonych łańcuchów reakcji.

OPC
Moduł integracyjny OPC umożliwia podłączenie urządzeń dowolnego producenta zgodnych z OPC do systemów
ACFA Intellect. Informacje o zdarzeniach i alarmach są wysyłane między klientem OPC, a serwerem OPC.
Moduł jest kompatybilny z dowolnym urządzeniem OPC i może być zainstalowany na tym samym
komputerze co serwer OPC lub w jakiejkolwiek innej sieci komputerowej.
Moduł może wymieniać dane i informacje o zdarzeniach za pośrednictwem standardów Data Access oraz Alarms & Events.
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OPC Data Access (DA) jest najpopularniejszym standardem, przeznaczonym do wymiany danych
w czasie rzeczywistym ze sterownikami, systemami zarządzania i innym sprzętem.
OPC Alarms & Events (AE) informuje o wszystkich zdarzeniach generowanych przez zintegrowane
systemy.

BACNET

SNMP

Każde urządzenie z obsługą protokołu BACnet jest kompatybilne z ACFA Intellect, dzięki modułowi integracji BACnet.

Moduł integracji SNMP umożliwia uzyskanie zdarzeń z urządzeń poprzez protokół SNMP.

BACnet (Building Automation and Networks
Control) to otwarty protokół komunikacyjny dla automatyki budynkowej i zarządzania jej systemami.
Protokół BACnet jest obsługiwany przez wiodących
producentów zabezpieczeń i systemów automatyki
budynku, w tym Siemens, Honeywell i innych.

Simple Network Management Protocol
(SNMP) To standardowy protokół internetowy
do zarządzania urządzeniami w sieciach opartych o IP, TCP / UDP.

Moduł integracji BACnet umożliwia wymianę danych między ACFA Intellect i urządzeniami zgodnymi
z BACnet, a także zarządzanie nimi.

MODUŁ CZASU PRACY
Moduł umożliwia śledzenie i planowanie czasu pracy jak również podział planu roboczego dla każdego pracownika lub działu. Korzystając z urządzeń kontroli dostępu otrzymujemy informację o czasie pracy pracownika
w każdym dniu, czasie spędzonym w konkretnym dziale firmy i wiele innych.
Harmonogramy i obszary pracy
Czas pracy zatrudnionego jest obliczany w oparciu o określony harmonogram oraz czas przebywania w wyznaczonej strefie. Każda strefa jest wydzielona przez drzwi, po obydwu stronach których
znajdują się czytniki kart. Informacje z czytników są zapisywane w tabeli zdarzeń – na jej podstawie
obliczany jest czas pracy.
Obsługiwane harmonogramy:
‣‣ tygodniowy (pięciodniowy tydzień pracy);
‣‣ zmianowy (jeden dzień pracy, dwa dni wolnego);
‣‣ miesięczny (np. gdzie każdy dzień parzysty jest dniem pracy);
‣‣ elastyczne godziny pracy: podczas określonego czasu pracownicy muszą wypracować określoną
ilość godzin (np. 8 godzin pracy między 8.00, a 22.00).
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Korzyści wynikające z zastosowania modułu Czasu Pracy:
‣‣ Przegląd struktury personalnej firmy dla każdego działu i możliwość uzyskania informacji o każdym pracowniku.
‣‣ Uzyskanie informacji o godzinach pracy, liczbie nadgodzin, godzinie przyjścia itp.
‣‣ Generowanie raportów.
‣‣ Automatyczne powiadamianie o nieobecności pracownika.
‣‣ Motywowanie pracowników do sumienności i punktualności.
‣‣ Możliwość zapisu raportów w formatach .doc, .xls, .txt, .bmp, .jpeg, .tiff i .gif.

MODUŁ WIRTUALNY SERWER KD
Moduł wirtualny serwer KD tworzy wirtualne punkty kontrolne integrując możliwości modułów Auto Intellect
i Face Intellect z modułem czasu pracy.
Utwórz wirtualny punkt kontrolny do nadzoru wejść i wyjść osoby lub pojazdu widniejącego w bazie
danych. Wirtualne czytniki działają podobnie jak fizyczne urządzenia kontroli dostępu.
Gdy kamera rozpozna twarz lub tablicę rejestracyjną, system identyfikuje użytkownika i w zależności od poziomu dostępu przypisanego do bazy danych przepuszcza lub blokuje dostęp do określonej części obiektu. Eliminuje to potrzebę używania kart zbliżeniowych, co czyni identyfikację szybszą
i wygodniejszą.
Funkcje
‣‣ Integracja Auto Intellect i Face Intellect z modułem rejestracji czasu pracy. Wirtualne czytniki
mogą generować dane potrzebne do raportów dotyczących czasu pracy. Rozpoznawanie twarzy
lub tablic rejestracyjnych pracowników dostarcza wszystkich niezbędnych informacji. Kiedy twarze lub tablice rejestracyjne zostaną pomyślnie rozpoznane, generowane jest zdarzenie „Przejście
dozwolone”. Może to być wykorzystane na przykład do oznaczenia początku dnia pracy.
‣‣ Działania systemu są oparte na zdarzeniach „Przejście zabronione” i „Przejście zabronione”. Wirtualne punkty kontrolne mogą generować zdarzenia (przyznać lub odrzucić dostęp) automatycznie, na podstawie pasujących danych. Ułatwia to konfigurację reakcji na typowe zdarzenia (np.
zamknięcie przekaźnika) przy pomocy makr czy skryptów.
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Retail Intellect
MONITORING DLA HANDLU DETALICZNEGO
Handel detaliczny jest szczególnie narażony na nieprawidłowości, oszustwa i utratę towaru. W odpowiedzi na te zagrożenia AxxonSoft opracował Retail Intellect – dedykowany moduł ochrony i wykrywania nieprawidłowości dla handlu detalicznego.

MONITORING TRANSAKCJI KASOWYCH
Retail Intellect synchronizuje informacje i zdarzenia z kas sklepowych (POS) z monitoringiem wideo obserwującym strefę kas.

Operator, zarówno w czasie rzeczywistym jak i podczas późniejszego przeglądania archiwum, widzi
film z transakcji wraz z naniesionymi informacjami z POS. Informacje te zawierają treść paragonu i zdarzenia z kas, które nie są ukazane na paragonie (otwarcie kasy, ręczne wprowadzenie kodu produktu
itp.). Takie podejście pozwala zobaczyć pełny obraz tego co dzieje się w pukcie sprzedaży oraz błyskawicznie reagować na nieprawidłowości.
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Weryfikacja transakcji kasowych
Wyszukiwanie według opisu umożliwia dostęp do wszystkich rachunków i powiązanych z nimi nagrań wideo po zadanym fragmencie opisu, np. nazwa produktu („marynarka”, „whisky”, nazwa zawierająca dowolne słowo-klucz np. „rabat”, „storno” itp.)
Przeglądając nagrany materiał możemy dostosować prędkość odtwarzania i widok „klatka po klatce” (np. gdy przesuwany jest konkretny produkt), by nie został pominięty żaden szczegół.
Konfigurowalne wyszukiwanie i wyświetlanie raportów. Użyj standardowych kryteriów wyszukiwania w archiwum lub stwórz własne. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane jako lista paragonów pasujących do zadanych kryteriów. Obejrzyj nagranie powiązane z wybranym rachunkiem, wydrukuj całą
listę lub zapisz ją do pliku. Domyślne kryteria wyszukiwania to m.in.: lista produktów, zwroty, suma
do zapłaty, liczba produktów na rachunku, wysokość rabatu, waga produktu, wielokrotne skanowanie
produktu i wiele innych.
Automatyczne podświetlanie. By upewnić się, że operator nie przeoczy żadnego zdarzenia, określ
specjalny tekst, który zostanie wyróżniony, gdy znajdzie się na rachunku. Takim wyróżnikiem może
być np. nazwa produktu czy obecność słowa „storno”. Funkcja ta znacząco podnosi wydajność pracy
i skraca czas reakcji operatora.
Zautomatyzowane algorytmy. Moduł transakcji POS umożliwia programowanie instrukcji warunkowych IF…THEN (Jeśli…to) jako reakcji na konkretne zdarzenia. Taką automatyczną reakcją może być na
przykład wyświetlenie wiadomości alarmowej. W połączeniu z doświadczeniem operatora, ta funkcjonalność pozwala tworzyć reakcje na nowe, niebezpieczne zdarzenia, zwiększając tym samym efektywność monitoringu w czasie rzeczywistym.

SYSTEM RAPORTÓW WEBOWYCH
System raportów webowych to wygodne narzędzie
do zdalnego przeglądania zdarzeń z pomocą nagrań wideo, przy użyciu przeglądarki internetowej.
Funkcje raportów sieciowych
Raporty są wyświetlane w formie tabeli:
wiersze zawierają zdarzenia kasowe, a kolumny – informacje o zdarzeniach, jak np. numer
sklepu, numer kasy, data i czas transakcji, nazwisko kasjera i inne.
Obok tabeli, na ekranie jest wyświetlane
nagranie wideo z tych zdarzeń – równocześnie
z treścią rachunku. Fragment wideo i informacje z rachunku mogą zostać wydrukowane lub
wysłane e-mailem.
Kolumny można dowolnie konfigurować,
aktywować i ukrywać, wedle potrzeby.
Raporty mogą być generowane dla konkretnego kasjera, kasy lub operatora monitoringu, jak również
filtrowane pod względem nieprawidłowości takich jak anulowanie paragonu, zamierzona zmiana liczby
pozycji na paragonie itd. Lista takich nieprawidłowości ciągle się wydłuża, co umożliwia dostęp do informacji o naruszeniach połączonych z konkretnymi działaniami pracownika.
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Wykrywanie naruszeń kasjera
System raportów webowych umożliwia identyfikowanie nieprawidłowości popełnionych przez kasjerów z następującymi opcjami:
‣‣ Wybór domyślnych typów naruszeń dla danego sklepu lub tworzenie nowych.
‣‣ Konfiguracja kryteriów dla konkretnych naruszeń, np. czas pomiędzy paragonami, co umożliwia
tworzenie indywidualnych typów raportów dla każdego sklepu, w zależności od rodzaju sprzedawanych towarów.
‣‣ Wyświetlanie czasu spędzonego przez operatora na przetworzenie konkretnych naruszeń
‣‣ Podczas wybierania danego typu naruszenia z listy, wyróżnione jest ono tłustym drukiem,
co ułatwia przeglądanie.
‣‣ Okienka ze wskazówkami dla każdego rodzaju nieprawidłowości pokazują jakie kryteria zostały
użyte w klasyfikacji.
‣‣ Filtrowanie naruszeń.
Opcje generowania raportów
Operator może wybrać okres raportowania i grupę statusów zdarzeń.
Grupy statusów i statusy zawartych w nich zdarzeń są definiowane przez administratora systemu. Takie
grupy to np. Neutralne zdarzenia, Podejrzane zdarzenia itp. Dla każdej grupy są zdefiniowane odpowiadające statusy, więc grupa Podejrzane zdarzenia może zawierać „Usunięcie produktu z paragonu”, „Zwrot
produktu z paragonem” i inne podobne. Operatorzy przypisują statusy do zdarzeń podczas obserwacji.

RETAIL INTELLECT: MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA
Retail Intellect łączy informacje tekstowe z dowolnego źródła z materiałem wideo z kamery. To sprawia, że system
może znaleźć zastosowanie w wielu rozwiązaniach, gdzie monitoring wizyjny musi być powiązany z monitoringiem transakcji.

Retail

Handel hurtowy i logistyka:

Monitoring stref kasowych,
paragonów i płatności.

Monitoring ładowania i rozładowania towaru, wagi (integracja
z wagami towarowymi), wymiarów, poprawności załadunku
(na podstawie kodu kreskowego), ruchu towaru w magazynie
i wiele innych.

Retail Intellect to także skuteczne narzędzie analizy marketingowej:
nagrany materiał wideo może być wykorzystany do wygenerowania map ciepła w celu określenia najpopularniejszych stref w sklepie.
Ethernet

Kasa

COM port

Liczarka banknotów

Stacja robocza

Serwer Retail Intellect (Y-splitter)

Kasa

Drukarka fiskalna
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Zliczanie klientów i rozpoznawanie długości kolejki to kolejne niezwykle ważne dla handlu
moduły systemu Intellect. Narzędzia te potrafią:
‣‣ śledzić ruch klientów w konkretnych strefach,
‣‣ zliczać klientów wchodzących i wychodzących,
‣‣ określać godziny szczytu,
‣‣ informować w czasie rzeczywistym o pracy kas, tworzących się kolejkach i zarządzać ich pracą
(automatycznie wzywać kolejnego kasjera po uformowaniu się kolejki).
Dzięki tym narzędziom, firmy mogą zręcznie zarządzać personelem, towarem i jego rozmieszczeniem,
co pozwala na zwiększenie zysków i redukcję kosztów.

DLACZEGO RETAIL INTELLECT?
‣‣ Zapobiegaj utratom towaru.
‣‣ Zwalczaj oszustwa wewnętrzne: anulowanie paragonu po płatności, fałszywy zwrot pieniędzy,
zwrot bez paragonu, usunięcie produktu z magazynu, usunięcie pozycji z paragonu, brak paragonu dla jednego lub więcej produktów, nieautoryzowane otwarcie kasy, nadużycia kart zniżkowych itp.
‣‣ Ulepszaj jakość obsługi.
‣‣ Rozwiązuj spory.
Lista producentów kompatybilnych urządzeń kasowych znajduje się na stronie 9. Zapraszamy również do zapoznania się z listą zintegrowanych urządzeń liczących i sortujących gotówkę, wag towarowych i innych. Wsparcie
dla kolejnych urządzeń jest regularnie rozszerzane.
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Auto Intellect: system bezpieczeństwa ruchu
drogowego z automatycznym rozpoznawaniem tablic
rejestracyjnych samochodów, numerów wagonów
i kontenerów.
GŁÓWNE ZADANIA AUTO INTELLECT
Automatyczny monitoring ruchu pojazdów w Twojej firmie
Auto Intellect rozpoznaje tablice rejestracyjne na podstawie obrazu z kamery. W dedykowanej bazie danych system zapisuje rozpoznany numer rejestracji, zdjęcie pojazdu, klatkę z wideo zawierającą
tablicę rejestracyjną, oznaczenie daty i czasu, adres lokalizacji itd. W rezultacie otrzymujemy rejestr
wszystkich pojazdów, poruszających się po monitorowanej strefie.
Jeden system może łączyć nielimitowaną ilość kamer, stacji klienckich oraz serwerów do przechowywania i przetwarzania danych.

GB

Rozproszony
system

YR53 JEP

Centrum nadzoru
Serwer Auto Intellect,
lokalna BD

Centralna baza
danych pojazdów
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Automatyczna identyfikacja wykroczeń drogowych i wystawianie mandatów
Rządowe i regionalne bazy danych są wykorzystywane do identyfikacji właścicieli pojazdów naruszających zasady ruchu drogowego, którzy następnie są karani mandatami – to wszystko dzięki systemowi,
który automatycznie przetwarza zdjęcia i wideo z kamer umieszczonych na drogach. Automatyczne
nagrywanie wykroczeń drogowych i generowanie mandatów to droga do zwiększania bezpieczeństwa
ale może również stanowić wydajny sposób powiększania przychodów dla budżetu miasta.
Obszar obrazu /
system analizy wideo

GB

YR53 JEP

Centrum nadzoru

Rozproszony
system

Serwer Auto Intellect, lokalna BD
Regionalna stacja weryﬁkacji
wykroczeń

Centralna baza
danych pojazdów

Centrum przetwarzania
danych

Wyszukiwanie pojazdu
Auto Intellect uruchamia rozpoznawanie tablic rejestracyjnych w momencie, gdy pojazd wejdzie
w pole widzenia kamery. Rozpoznany numer jest wyszukiwany w centralnych i regionalnych bazach
danych skradzionych pojazdów. Wprowadź numer rejestracyjny lub inne dane skradzionego pojazdu
i rozpocznij wyszukiwanie. Auto Intellect znajdzie wszystkie spokrewnione wyniki i pozwoli na odtworzenie powiązanych nagrań wideo.
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Optymalizuj przepustowość
Narzędzia wykrywania pojazdów zliczają pojazdy i ich prędkości, a także kalkulują wielkość zatorów
drogowych.
Automatyczne stacje ważenia
Istnieje możliwość dodania do Auto Intellect specjalnych modułów, służących do automatyzowania zadań – na przykład ważenia pojazdów. Moduł ważenia zapisuje dane pochodzące z ważenia pojazdów, oferuje ich monitoring i raportowanie. System w czasie rzeczywistym może wymieniać dane
z systemami księgowości i płatności.

Zbieranie informacji
o ruchu drogowym

Serwer Auto
Intellect

Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna

Automatyczny
system kontroli
ruchu

GŁÓWNE ZADANIA AUTO INTELLECT:
‣‣ Automatyczne rozpoznawanie numerów rejestracyjnych.
‣‣ Automatyczne alerty dla tablic rejestracyjnych, znajdujących się w rejestrze pojazdów poszukiwanych.
‣‣ Zapisywanie rozpoznanych tablic rejestracyjnych w bazie danych.
‣‣ Integracja ze specjalistycznymi urządzeniami: fotoradarem, inteligentnymi kamerami itp.
‣‣ Automatyczne oznaczanie wykroczeń drogowych: przekroczenie prędkości, przejechanie
na czerwonym świetle, przekroczenie linii „Stop”, zatrzymanie na przejściu dla pieszych itp.
‣‣ Statystyki drogowe z możliwością ich grupowania według typu pojazdów.
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AUTO INTELLECT W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

Auto Intellect w transporcie kolejowym
Zapewnienie integralności kolejowego transportu towarowego jest ważnym zadaniem w codziennych działaniach
spółek kolejowych i logistycznych. Potrzebne jest narzędzie do dochodzenia nieprawidłowości, monitorowania
incydentów oraz pracy personelu czy też potwierdzenia przejścia wagonu przez punkt kontrolny. Przykładem
takiego zintegrowanego systemu jest Auto Intellect firmy AxxonSoft.
Auto Intellect automatycznie rozpoznaje numery i kody na wagonach towarowych lub pasażerskich
na podstawie obrazu z wideo, synchronizuje te informacje z nagranym wideo i zapisuje je w bazie
danych. System może wygenerować raport dla każdego wagonu z czasem przejścia przez punkt kontrolny, nazwą tego punktu i odpowiednią klatką wideo. Dzięki temu ruch kolejowy jest doskonale chroniony zarówno w trasie jak i w zajezdni.

ZESTAW FUNKCJI AUTO INTELLECT DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Auto Intellect oferuje szereg narzędzi do automatycznego nadzoru ruchu poszczególnych wagonów
przejeżdżających przez punkt kontrolny, ich weryfikacji i dostosowania danych do ich retrospektywnego wyszukiwania i analizowania.
‣‣ Automatyczne rozpoznawanie numerów wagonów na podstawie nagrania wideo, ze wskaźnikiem
skuteczności dla weryfikacji jakości rozpoznania.
‣‣ Dla każdego wagonu w bazie danych są zapisywane następujące dane: numer wagonu, data i czas
przejścia przez punkt kontrolny, nazwa punktu kontrolnego i procentowa jakość rozpoznania.
‣‣ Data i czas przejazdu przez punkt kontrolny są w bazie danych zapisywane dla każdego pociągu.
‣‣ Rozpoznane numery można weryfikować i korygować porównując je z kadrami z wideo.
‣‣ Pojazdy mogą być wyszukiwane w bazie danych według punktów dostępu, odległości czasowych,
numeru seryjnego i inwentaryzacyjnego oraz komentarzy tekstowych.
‣‣ Generowanie raportów dla każdego wagonu. Kadry z nagrania mogą być dołączane do raportów.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA AUTO INTELLECT DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO:
‣‣ Automatyczne zapisywanie numerów wagonów w momencie przekroczenia przez nie
punktu kontrolnego.
‣‣ Weryfikacja i korekta numerów dla maksymalnej precyzji.
‣‣ Precyzyjne raportowanie przejazdów wagonów przez różne punkty kontrolne w celu śledzenia
ruchu w obrębie zajezdni i w trasie.

ZALETY ALGORYTMU ROZPOZNAWANIA
Wymagania dotyczące czytelności i zachowania standardu formatu* numerów wagonów nie zawsze są przestrzegane. Często numery są słabo widoczne, nieczytelne i niespójne. Na podstawie realnego doświadczenia i wewnętrzych testów (z wykorzystaniem ok. 10 000 wagonów) eksperci AxxonSoft dobrali algorytm rozpoznawania, dający wyniki wyjątkowo wysokiej jakości. W odróżnieniu od wielu
algorytmów dostępnych na rynku, rozwiązanie zastosowane w Axxon Intellect rozpoznaje numery namalowane na podwoziu wagonu oraz ośmiocyfrowe wewnętrzne numery referencyjne.
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Inne zalety rozpoznawania wagonów w Axxon Intellect:
‣‣ Kamery do rozpoznawania numerów mogą być instalowane w minimalnej odległości od wagonu
(ok. 1 do 1,5 metra).
‣‣ Dla najwyższej jakości rozpoznawania, kamery mogą być instalowane po dwóch stronach punktu kontrolnego. Dzięki temu nawet gdy po jednej stronie wagonu będzie nieczytelny numer,
kamera umieszczona po drugiej stronie może dostarczyć potrzebne dane.
‣‣ Rozpoznawanie numerów na wagonach osobowych jest przydatne w wielu sytuacjach – jest na
przykład istotne dla jednostek technicznych.
‣‣ Składy mogą być dzielone na wagony za pomocą czujników lub sygnałów z oprogramowania
innego producenta (np. aplikacji monitorujących wagę).

* Zgodnie z regulacjami umów międzynarodowych, takich jak Międzynarodowy Związek Kolei, postanowienia
numer 419-2, 428-1, 438-2, 920-1, 920-2, 920-10 i 920-14.
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FACE INTELLECT

Face Intellect
Face Intellect to system automatycznego rozpoznawania twarzy sprzężony z nadzorem wizyjnym i/lub kontrolą
dostępu. Indeksowanie biometryczne rysów twarzy umożliwia trafną identyfikację tożsamości.*

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA FACE INTELLECT
Bezpieczeństwo w miejscach publicznych
Face Intellect to idealne rozwiązanie dla bezpieczeństwa w miejscach, które skupiają duże liczby
osób: stacje kolejowe, lotniska, stacje metra, stadiony i inne krytyczne lokalizacje.
Face Intellect rozpoznaje twarze i automatycznie powiadamia kiedy namierzona zostaje konkretna
osoba. Dzięki stopniowemu rozbudowywaniu się bazy twarzy, operatorzy mogą wyszukiwać je według
zdjęć lub klatki wideo. Moduł rozpoznawania twarzy automatycznie przegląda wcześniejsze nagrania
i znajduje wszystkie przypadki, kiedy interesująca nas osoba znalazła się w polu widzenia kamer.
Trzymaj przestępców z dala od stadionów
Regulacje prawne dają sądom możliwość odebrania prawa wstępu na mecze piłkarskie osobom,
które były wcześniej skazane. Face Intellect pomaga w wyszukiwaniu pseudokibiców w bazie danych
i blokowaniu ich wejścia na stadion.
Zapobieganie wtargnięciom, dochodzenie
Face Intellect automatycznie powiadamia operatora gdy poszukiwana osoba (przestępca czy znany
awanturnik) zostanie wykryta na danym terenie, co wpływa na błyskawiczną reakcję personelu. Materiał wideo jest przechowywany przez system, który informuje o czasie i kierunku ruchu interesującej
nas osoby. Te dane mogą zostać użyte później w trakcie śledztwa.
Face Intellect może być również zintegrowany z centralnymi bazami danych organów ścigania.

KOMPLEKSOWO ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
Jako część zintegrowanego systemu, Face Intellect łączy się z różnymi podsystemami (nadzór wizyjny, system kontoli dostępu, system przeciwpożarowy, ochrona obwodowa, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów) dla maksymalnej i wszechstronnej ochrony terenu.
* Korzystanie z funkcji rozpoznawania twarzy musi być zgodne z lokalnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
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INTEGRACJA Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU
Face Intellect może być również zintegrowany z systemami kontroli dostępu dla wprowadzenia
zaawansowanej kontroli anti-passback i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. System rozpoznawania
twarzy weryfikuje czy osoba używająca karty dostępu jest rzeczywiście jej właścicielem. Dodatkowo,
moduł Virtual Access Server umożliwia zastąpienie rozpoznawaniem twarzy tradycyjnych metod uwierzytelniania, takich jak karty zbliżeniowe.

ZAAWANSOWANE BIOMETRYCZNE ZLICZANIE LUDZI
Face Intellect pozwala na zliczanie osób za pomocą rozpoznawania twarzy. System przechwytuje
i identyfikuje twarze gości oraz zapisuje je w tymczasowej bazie danych. Baza ta istnieje wyłącznie
przez krótki czas w celu zliczania ludzi, dzięki temu twarz nie jest liczona powtórnie po pierwszym rozpoznaniu – nie są liczone również twarze pracowników, zarejestrowane w stałej bazie danych. Liczba
gości w danym przedziale czasowym jest zawarta w odpowiednim raporcie.

DZIAŁANIE FACE INTELLECT
Face Intellect składa się z dwóch modułów odpowiedzialnych za rozpoznawanie twarzy i ich weryfikację z nagranym wcześniej wideo.
Moduł rozpoznawania twarzy automatycznie przechwytuje twarze znajdujące się w polu widzenia
kamery i zapisuje w bazie danych profil biometryczny każdej przechwyconej twarzy.
Modułu wyszukiwania podobnej twarzy umożliwia wyszukiwanie wszystkich fragmentów wideo z konkretną osobą. Po wgraniu do systemu zdjęcia, system obliczy dane biometryczne i porówna je z bazą
danych. Wynikiem wyszukiwania jest lista twarzy posortowana według procentowego stopnia dopasowania. Wyniki wyszukiwania łatwo zawęża się lub rozszerza po kliknięciu w jeden z dostępnych filtrów.
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ATM INTELLECT

ATM Intellect
Moduł ATM Intellect jest rozwiązaniem problemów bezpieczeństwa dla bankowości. Dzięki platformie Intellect
można zbudować zaawansowany system ochrony bankomatów.

MODUŁ ATM INTELLECT UMOŻLIWIA:
‣‣ Nagrywanie wideo:
‣‣ ciągłe,
‣‣ po detekcji ruchu,
‣‣ po aktywacji czujników bankomatu (czujnik wibracji, bezpiecznego otwarcia drzwi, czujnik
temperatury, pożaru itp),
‣‣ w oparciu o zdarzenia z bankomatu.
‣‣ Synchronizację danych o transakcjach bankomatowych oraz odczytów czujników z archiwum
wideo.
‣‣ Przeglądanie klatek wideo z archiwum i danych transakcji na zdalnej stacji klienckiej.
‣‣ Otrzymywanie, przetwarzanie i nagrywanie alarmów i wiadomości z komputera sterującego
bankomatem.
‣‣ Wysyłanie wiadomości alarmowych, klatek wideo i danych transakcji do zdalnych stacji monitorujących, z użyciem kanałów komunikacyjnych X.25 i TCP/IP.
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‣‣ Zdalne wyszukiwanie na podstawie zdarzeń z bankomatu i czujników alarmowych.
‣‣ Scentralizowane monitorowanie stanu systemu ochrony bankomatu w czasie rzeczywistym.
‣‣ Generowanie raportów o transakcjach, zdarzeniach z bankomatu i czujników alarmowych,
stanie sprzętu i sieci.
Stabilna, działająca na wielu obiektach architektura platformy Intellect umożliwia łączenie w jeden
system dowolnej liczby bankomatów i zdalnych stacji monitorujących.

ROZWIĄZANIA DLA OCHRONY BANKOMATÓW
Rozwiązania stworzone przez partnerów AxxonSoft spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów:
‣‣ Szybkie rozwiązywanie incydentów związanych z transakcjami bez konieczności odwiedzania
bankomatu.
‣‣ Monitorowanie działań personelu (zarówno w czasie rzeczywistym jak i wstecz) zaanagażowanego w załadunek/rozładunek bankomatu.
‣‣ Ochrona bankomatów przed złodziejami i wandalami.
‣‣ Zmniejszenie wydatków na utrzymanie bankomatów dzięki zdalnemu monitorowaniu sprzętu
w czasie rzeczywistym.
ROZWIĄZANIA WDROŻONE PRZEZ PARTNERÓW AXXONSOFT SĄ AKTYWNIE UŻYWANE PRZEZ NAJWIĘKSZE
BANKI PAŃSTWOWE I PRYWATNE.
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MODUŁ MONITOROWANIA SYSTEMU

Moduł Monitorowania systemu
Moduł Monitorowania systemu pozwala na otrzymywanie i przetwarzanie alarmów z systemów rozproszonych
geograficznie, jak również na monitorowanie stanu technicznego sprzętu. Takie informacje mogą znacząco
usprawnić działania w dużym, rozproszonym systemie.

MODUŁ MONITOROWANIA SYSTEMU ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY ABY SPEŁNIAĆ
NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
‣‣ Efektywny nadzór wielu miejsc z jednego centrum sterowania.
‣‣ Przeglądanie wideo nagranego w dowolnym miejscu (miniatury i fragmenty wideo).
‣‣ Automatyzacja rutynowych działań pracowników ochrony w oddalonych lokalizacjach.
‣‣ Analiza wcześniejszych alarmów i awarii sprzętu ze szczegółowymi raportami.
‣‣ Kontrola jakości pracy operatorów.

INTERFEJS MODUŁU
Interfejs modułu monitorowania wyświetla podgląd wszystkich lokalizacji za pomocą ikon wskazujących stan poszczególnych komponentów. Lokalizacje możemy dowolnie opisać i pogrupować, np.
w dzielnice, miejscowości, typy urządzeń itp.
W przypadku alarmu lub awarii elementu oraz gdy monitorowane parametry wychodzą poza dozwoloną normę, zostaje automatycznie wyświetlony czerwony piktogram, informujący operatora o tym
zdarzeniu. W odpowiedzi na alarm może również zostać wyświetona klatka z wideo lub nagranie.
Po kliknięciu w ikonę, operator otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia i może podjąć odpowiednie działania oraz pozostawić komentarz. Czas reakcji operatora jest rejestrowany przez system,
co umożliwia ocenę jego pracy.
Interfejs daje dostęp do wideo, raportów, wyszukiwania wideo w lokalnych archiwach oraz nagrań
i klatek wideo z wszystkich kamer. Moduł monitorowania może się dostosowywać do warunków niskiej
przepustowości sieci, kiedy nie pozwalają one na otrzymywanie wideo w czasie rzeczywistym.

FUNKCJE MODUŁU
Moduł monitorowania systemu może otrzymywać, nagrywać i wyświetlać wiadomości dotyczące
statusu elementów systemu bezpieczeństwa, bazując na następujących parametrach:
‣‣ wydajność kamery,
‣‣ funkcjonowanie sieci,
‣‣ wydajność oprogramowania podsystemu wideo,
‣‣ ilość nagranego wideo,
‣‣ wydajność dysku twardego,
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‣‣ wydajność systemów przeciwpożarowych, systemów bezpieczeństwa i kontroli dostępu,
‣‣ sygnały UPS.
Dodatkowo, opcje filtrowania umożliwiają precyzyjne wyszukiwanie zdarzeń systemu, które są
rejestrowane i wizualizowane przez moduł. Oznacza to, że administratorzy mogą samodzielnie wybierać alarmy, które otrzymują operatorzy. Zdarzenia mogą być przekazywane bezpośrednio do
Intellecta, aby ten zareagował w sposób określony przez użytkownika (wiadomość SMS lub email,
alarm audio itd.).
Wbudowane statystyki i system raportowania umożliwia generowanie ogólnych i szczegółowych raportów odnośnie funkcjonowania rozproszonego systemu bezpieczeństwa:
‣‣ Raport awarii technicznych.
‣‣ Raport sytuacji alarmowych.
‣‣ Raport wideo.
‣‣ Raporty statystyczne, włączając alarmy i awarie sprzętu.
Korzyści
‣‣ Scentralizowany monitoring wielu rozproszonych geograficznie obiektów, nawet w warunkach
niskiej przepustowości.
‣‣ Szybkie przetwarzanie alarmów.
‣‣ Natychmiastowe powiadamianie o awariach sprzętu i konieczności serwisowania.
‣‣ Wsparcie dla nielimitowanej liczby stacji klienckich.
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INTELLECT LITE

lite
Intellect Lite:
dla małych i średnich obiektów
Intellect Lite to uproszczona wersja Axxon Intellect, dedykowana mniejszym obiektom, zawierająca jego podstawowe funkcje oraz moduł Retail Intellect. Dzięki temu, zachowując niezbędną funkcjonalność otrzymujemy produkt w doskonałej cenie. Intellect Lite jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich obiektów, w szczególności
dla handlu.
Celując w rynek małych i średnich przedsiębiorstw, Intellect Lite ogranicza się do 4 serwerów i 256
kamer (4x64) – liczba stacji klienckich pozostaje nieograniczona. Możliwości integracji ograniczone są
do urządzeń POS.
W innych kwestiach Intellect Lite pozostaje wierny platformie Intellect: posiada interaktywne mapy,
logi, narzędzia do tworzenia automatycznych skryptów reakcji na zdarzenia i wiele więcej.

IP oraz analogowe
kamery

40

Nieograniczona
liczba stacji
operatorskich

PROJEKTY SAFE CITY

PROJEKTY SAFE CITY

Projekty Safe City
Współczesne miasto to złożona i skomplikowana jednostka. Mając wiele wzajemnie zależnych podsystemów –
transport, telekomunikacja, elektryczność, wodociągi i wiele innych – poprawne funkcjonowanie każdego z nich
jest niezwykle istotne. Aby zapewnić integralność, bezpieczeństwo mieszkańców i kluczowych obiektów, zarządzający bezpieczeństwem miasta potrzebują dostępu do konkretnych informacji zarówno w czasie rzeczywistym
jak i tych zgromadzonych w archiwum. System informowania w czasie rzeczywistym pozwala na prezentację,
dowolne łączenie, analizę i filtrowanie danych z wielu różnych źródeł. To misja projektów Safe City, wdrażanych
powszechnie na każdym kontynencie.

CZYM JEST BEZPIECZNE MIASTO?
Termin Safe City odnosi się do hybrydowego systemu, umożliwiającego władzom miasta spełniać
potrzeby mieszkańców. Sprzęt i oprogramowanie są połączone z międzysystemowymi procesami
przepływu informacji, by zapewnić nadzór wideo i monitoring systemów związanych z bezpieczeństwem na skalę całego miasta. Wszystkie elementy infrastruktury miejskiej są skupione w jednym interfejsie.
Projekt Safe City tworzy całościową sieć, która łączy w sobie:
‣‣ Nadzór wideo w strefach zamieszkania, przedszkolach, miejscach użytku publicznego.
‣‣ Systemy przeciwpożarowe, systemy bezpieczeństwa i kontroli dostępu w infrastrukturze
miejskiej.
‣‣ Pomiary użytkowe.
‣‣ Domowe systemy alarmowe.
‣‣ Alarmowe budki telefoniczne.
‣‣ System Informacji Geograficznej (GIS).
‣‣ System rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz twarzy.
Z Safe City, władze miasta mogą:
‣‣ Monitorować infrastrukturę miejską w czasie rzeczywistym.
‣‣ Zapewnić precyzyjne informowanie o przestrzeganiu prawa i przepisów bezpieczeństwa.
‣‣ Integrować wszystkie systemy i kompleksowo zarządzać sytuacją.
‣‣ Przeglądać strumienie wideo z kamer niezależnie od ich odległości od centrum sterowania,
a także informować stosowne służby w sytuacjach alarmowych.
‣‣ Archiwizować materiał audio i wideo.
‣‣ Rekonstruować wydarzenia na podstawie zapisu wideo.
‣‣ Przekazywać materiał wideo automatycznie lub na życzenie.
‣‣ Wykorzystać funkcje analitycznie do detekcji zagrożeń i wyszukiwania sprawców.
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SYSTEM POŁĄCZEŃ ALARMOWYCH
System połączeń alarmowych oparty o oprogramowanie Intellect może szybko połączyć dzwoniącego z dyspozytornią komisariatu policji. Połączenia mogą być wykonane z budek telefonicznych, rozmieszczonych na terenie miasta, włączając w to połączenia używające protokołu SIP. Wciśnięcie przycisku alarmowego powoduje połączenie się z dyspozytorem. W tym samym czasie, serwer rozpoczyna
zapis wideo z kamery zainstalowanej w budce telefonicznej, który jest zsynchronizowany z rozmową
między dzwoniącym, a dyspozytorem. Dyspozytor podejmuje połączenie i wysyła patrol policyjny
do lokalizacji, w której znajduje się dzwoniący.

INTELLECT: UNIWERSALNA PLATFORMA DO KOMUNIKACJI
W projektach Safe City, Intellect funkcjonuje jako system powiązanych centrów kontroli/sterowania.
Dzięki w pełni elastycznej architekturze Axxon Intellect, do istniejących podsystemów w każdej chwili
mogą dołączyć kolejne. Automatyzacja rutynowych działań umożliwia usprawnienie monitorowania
i podwyższenie wydajności pracy operatorów.
Zaawansowane narzędzia którymi dysponuje Axxon Intellect znajdują zastosowanie w wielu
dziedzinach działania Smart Cities. Liczba tych zastosowań rośnie wraz z możliwościami kamer,
serwerów analitycznych i algorytmów. Dzięki implementacjom w miastach pojawiają się obszary,
w których dotychczas nie stosowano tego typu narzędzi. Często dzięki szybkości i precyzji działania
zaawansowana analiza staje się istotą inteligencji miasta – stanowi wsparcie dla wielu służb, zwiększając ich sprawność i bezpieczeństwo. Miasta dzięki temu stają się czystsze, mniej zakorkowane, lepiej
zarządzane i bezpieczniejsze. Takie parametry cechują ośrodki szybko się rozwijające, w których
ludzie chcą się osiedlać i pracować – stają się miejscami dynamicznego rozwoju społeczeństwa,
zasługując na miano Smart City.

Stacja monitorująca
pogotowia lub policji

Skierowanie
służb ratowniczych

Segment dzielnicowy
systemu "Safe City"

Segment dzielnicowy
systemu "Safe City"

Strumienie wideo
i danych z segmentów
dzielnicowych (na żądanie)

Administracja miejska

Urząd Miasta

Materiał wideo,
informacje od służb
użyteczności publicznej

Materiał wideo, komunikaty głosowe,
lokalizacja służb ratowniczych
Serwer Systemu
Informacji Geograﬁcznej (GIS)

Segment dzielnicowy
systemu "Safe City"

Stacja kontrolna Urzędu
Zarządzania Kryzysowego

Serwer obsługi
komunikatów
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Segment dzielnicowy
systemu "Safe City"

Serwer systemów
zewnętrznych

Kierowanie pojazdami
ratunkowymi
Materiał wideo, komunikaty głosowe,
lokalizacja służb ratowniczych, policji

Urząd Zarządzania
Kryzysowego

Segment dzielnicowy
systemu "Safe City"

Materiał wideo,
dane o ruchu ulicznym

Zarząd transportu miejskiego

Przykładowe implementacje Intellect PSIM
PRODUKCJA I HANDEL

OBIEKTY PUBLICZNE

Sieć sklepów Shoprite, USA
Sieć sklepów Maxima, Europa Wschodnia
Sieć komórkowa E-plus, Niemcy
Sklepy meblowe sieci Segmueller, Niemcy
IKEA Murcia, Hiszpania
Axion Energy, Argentyna
Siedziby Państwowej Kompanii Naftowej w Abu
Zabi, ZEA

Stadion Estadio Manuel Martínez Valero,
Hiszpania

TRANSPORT
Terminal Balticon, Gdynia, Polska

Droga Panamerykańska, Ekwador
Port Valparaiso, Chile
Port Chubut, Argentyna
Port Pelindo, Indonezja

Artis Royal Zoo, Amsterdam
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Polska
Eko Hotel & Suites, Nigeria
Hotel Sheraton Libertador, Argentyna
Państwowe Centrum Zarządzania Ruchem,
Indonezja
Giełda Papierów Wartościowych, Hiszpania

BEZPIECZNE MIASTO
Ułan Bator, Mongolia
Nowosybirsk, Rosja
Wołgograd, Rosja

INSTYTUCJE OŚWIATOWE
Instytut Biomechaniki w Walencji, Hiszpania
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet
AGH, Polska
Politechnika Koszalińska, Polska
Harvard Museum, USA

Intellect PSIM: Zintegrowane bezpieczeństwo i architektura rozproszona
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