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AXXONSOFT HAKKINDA

AxxonSoft Hakkında
AxxonSoft, açık platform video yönetim yazılımı (VMS) ve fiziksel güvenlik bilgi yönetimi (PSIM) platformlarının
küresel düzeyde lider geliştiricisidir. Şirketin her ay 1.500’den fazla kurulum gerçekleştiren 2.500’den fazla ortağı
bulunmaktadır. Rusya ve dünyada 40’tan fazla ofisi bulunan şirket, ortaklarına dünyanın her yerinde hızlı yanıt
ve üst düzey destek sağlıyor.
Entegre çözümleri mümkün olduğunca etkili hale getirmek için, AxxonSoft IP kamera, erişim kontrol
sistemleri, yangın ve güvenlik alarmları ve diğer donanımların lider üreticileri ile sürekli iş birliği içindedir. AxxonSoft, ONVIF forumunun bir üyesidir ve güvenlik kullanıcılarının gömülü kamera özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayan yaklaşık 8.500 IP kamera modeli için entegrasyon sunar.
Büyük üreticilerin entegrasyona hazır cihazlarının listesi hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

IMS Research’e (BK) göre, AxxonSoft, IP video
gözetim kategorisinde dünyanın en başarılı
dört geliştiricisinden biri.

AXXONSOFT’UN MISYONU
AxxonSoft her büyüklük ve türden işletme için güvenlik sistemleri üretir: küçük ve yerel mağazalardan çok uluslu şirketlere ve altyapı operatörlerine kadar AxxonSoft yazılımı kullanan sistemler, yüzlerce sunucuyu ve binlerce kamerayı tek bir entegre güvenlik ünitesinde birleştirebilir.
AxxonSoft yazılımı, her büyüklük ve amaçtaki alanları korumak için akıllı, entegre sistemler oluşturmaya imkan tanır. AxxonSoft VMS ve PSIM platformları, havalimanlarında, limanlarda, bankalarda,
sanayi bölgelerinde, perakendecilerde, benzin istasyonu zincirlerinde ve dünya çapındaki çok sayıda
hükümet ve iş tesisinde 150’den fazla Güvenli Şehir belediye gözetim projesine ve güvenlik sistemine
gerekli gücü sağlıyor.
AXXONSOFT SERISININ EN ÖNEMLI ÜYESI OLAN INTELLECT, MODÜLER MIMARIYE SAHIP FIZIKSEL GÜVENLIK BILGI YÖNETIMI IÇIN HERHANGI BIR KARMAŞIKLIK DÜZEYINDE ENTEGRE GÜVENLIK SISTEMLERI
OLUŞTURMAK IÇIN ÖLÇEKLENDIRILMIŞ BIR PLATFORMDUR.
Intellect’i rakip ürünlerden ayıran önemli bir üstünlüğü, Intellect destekli sistemleri, sistem boyutu,
endüstri ve kullanılan ekipman markalarından bağımsız olarak, belirli projelerin ihtiyaçlarına uyarlama
yeteneğidir. Modüler mimari, müşterilerin yalnızca belirli bir alanın güvenlik ihtiyaçlarına göre uyarlanmış etkili bir sistem oluşturmak için ihtiyaç duydukları özellikleri seçmelerini sağlar. Sonuç olarak,
müşteriler minimum maliyetle titiz bir şekilde uyarlanmış özelliğe sahip sağlam bir sistem alırlar.
Intellect destekli sistemler güvenlik görevlerini tek bir arayüzde toplayabilir: video gözetimi, yangın
ve güvenlik alarmı sistemleri, çevre güvenliği, erişim kontrolü, ses izleme ve çok daha fazlası.

ENDÜSTRI ORTAKLIĞI
Ortaklık, AxxonSoft’un çalışma tarzının merkezinde yer almaktadır. Sistemlerin AxxonSoft ürünleriyle tasarım ve dağıtımı, yalnızca AxxonSoft yazılımında ve müşteri ihtiyaçları için en uygun üçüncü parti
donanımında uzman ortaklar (kurucular ve entegratörler) tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle, şirket
uzun vadeli başarıya önem vererek ortaklıklar kurmak, sürdürmek ve geliştirmek için büyük çaba harcar.
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İŞ ORTAĞI DESTEĞI NELER IÇERIR?
‣ İş ortakları zamanında danışmanlık yaparak, en karmaşık müşteri gereksinimlerini dahi karşılamak için iyi tasarlanmış çözümler sunabilir. Ortaklarımıza entegre çözüm satışı, güvenlik sistemleri tasarlama ve kurma, sistem yükseltmeleri ve daha pek çok konuda yardımcı oluyoruz.
‣ AxxonSoft ürünleri hakkındaki kurslar, seminerler ve sertifikalandırma, ortaklarımızın şirketimiz
tarafından geliştirilen güvenlik teknolojilerinde gerçekten uzmanlaşmalarına yardımcı olur.
‣ Proje uygulama ve planlama ile ilgili tüm sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olarak
ortaklara ücretsiz teknik destek verilmektedir. Teknik destek almak için, en yakın AxxonSoft ofisini
arayın veya çevrimiçi olarak https://support.axxonsoft.com adresine istek gönderin.
‣ Pazarlama kampanyaları, diğerlerinin yanı sıra, ürünler ve ortak çözümler ile ilgili basılı ve elektronik materyaller ile birlikte ortak tanıtım programlarını içerir. Birlikte, bu çabalar ortaklarımızın
yeni müşteriler bulmasına ve satışlarını artırmasına yardımcı olmaktadır.
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INTELLECT PSIM

Intellect PSIM
Intellect, herhangi bir karmaşıklık düzeyindeki entegre güvenlik sistemlerini destekleyebilen fiziksel güvenlik bilgi
yönetimi için bir platformdur. Intellect ile yangın/güvenlik alarmları, çevre güvenliği, erişim kontrolü, video gözetimi, ses algılama ve sektöre özgü çeşitli çözümleri (Retail Intellect, Auto Intellect, ATM Intellect ve Face Intellect)
birleştirmek mümkündür. Açık mimari, diğer sistemler için entegrasyon eklemeyi mümkün kılar. Sistemlerin yapılandırılması, yönetimi ve izlenmesi bir kontrol merkezinden veya uzaktaki iş istasyonlarından yapılabilir.
Intellect, kullanıcı tarafından kodlanabilen EĞER...İSE yapıları de dahil olmak üzere, sistem yönetimi görevlerini otomatikleştirmeyi sağlar.
Tek bir komut dosyası birden fazla sistem içerebilir (yangın/güvenlik alarmları, erişim kontrolü, video
gözetimi ve daha fazlası). Bu durum, güvenlik sürecini hiç olmadığı kadar sorunsuz ve verimli hale getirir.
Intellect ayrıca endüstriye özel dikey çözümler için bir dizi özel modül sunar: Intellect’i rakip ürünlerden ayıran önemli bir üstünlüğü, Intellect destekli sistemleri, sistem boyutu ve endüstriden bağımsız olarak, belirli projelerin ihtiyaçlarına uyarlama yeteneğidir. Modüler mimari, müşterilerin yalnızca belirli bir
alanın güvenlik ihtiyaçlarına göre uyarlanmış etkili bir sistem oluşturmak için ihtiyaç duydukları özellikleri
seçmelerini sağlar.

INTELLECT UYGULAMALARI:
‣ Ses kaydı ve video analitiği ile video
gözetimi
‣ Erişim kontrolü
‣ Yangın/güvenlik alarm sistemleri
‣ Çevre güvenliği

‣ ATM ağ koruması
‣ Kapsamlı sistem izleme
‣ Trafik ihlallerinin otomatik kaydı
‣ Otomobiller, vagonlar ve kargo
konteynerleri için otomatik plaka tanıma

‣ Yüz ve plaka tanıma
‣ Satış noktası/perakende izleme

INTELLECT’E GENEL BAKIŞ: NASIL ÇALIŞIR
Intellect yazılım modülleri, Intellect video sunucuları yaratarak bir veya daha fazla bilgisayara kurulur.
Bu sunuculara farklı donanımlar bağlanır. Sunucular donanımı yönetir ve tüm güvenlik sistemi işlevlerini
yerine getirir. Tek bir sistem 1 ila sonsuz sayıda sunucu içerebilir. Sistemin yapılandırılması, yönetimi ve
izlenmesi, bu işe adanmış bilgisayarlar veya sunucuların kendisi olabilecek operatör iş istasyonlarında
gerçekleştirilir. İzleme, internet üzerinden, bir web tarayıcısından, AppleTV’den veya iOS ve Android cihazlardaki mobil uygulamalardan da yapılabilir.
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ENTEGRASYON

Sunucular ve iş istasyonları standart TCP/IP protokolünü kullanarak, bir yerel alan ağı (LAN), geniş
alan ağı (WAN) ve Wi-Fi vb. aracılığıyla iletişim kurar. Bu sayede ekipmanın coğrafi konumu önemini yitirir. Modüllerin fiziksel olarak nerede bulunduklarına bakılmaksızın, ağ üzerinden iletişim kurulur.
Intellect destekli güvenlik altyapısı, geniş alanların korunmasına ve karmaşık, coğrafi olarak birbirinden uzak alanların güvenilir bir şekilde korunmasına olanak tanır. Intellect ile birkaç alanı tek bir sistemde birleştirmek, tüm tesisleri ana kontrol merkezinden izlemek ve yönetmek bile mümkündür.

INTELLECT PSIM’IN AÇIK MIMARISI
Açık bir platforma sahip olmak hem yeni donanımı entegre etmeyi hem de Intellect’e dayalı yeni çözümler oluşturmayı sağlar. Bütün bunlar AxxonSoft veya bağımsız yazılım geliştirici ortaklarımız tarafından yapılabilir. AxxonSoft bu amaç için bir Yazılım Geliştirme Kiti (SKD/API) sunmaktadır.

Entegrasyon
Intellect, güvenlik bulmacasının tüm parçalarını birbirine uydurur. Sistem mimarisi farklı özellikleri birleştirip
kullanmaya uyumludur: ekipman türüne, üreticisine, konumuna veya özelliklerine bakılmaksızın tüm donanım
destekli özelliklerden tam olarak faydalanarak tüm ekipmanı aynı anda yönetin. Daha da iyisi, çeşitli üreticilerin
donanımlarının tamamı merkezi, kullanıcı dostu Intellect arayüzüne dahil edilmiştir.

IP ENTEGRASYONU: HIBRIT SISTEMLER

IP

Intellect, tescilli üretici arayüzleri ile entegre yaklaşık 2.750 IP cihazı da dahil olmak üzere
8.500’den fazla IP kamera modelini ve IP video sunucusunu destekler. Birçok video gözetim
sistemi hala IP öncesi CCTV donanımına güvendiğinden, Intellect, analog ve IP ekipmanlarını evde aynı şekilde, hatta aynı sistemde, yapmak için ekstra çaba sarf eder. Bu durum,
kullanıcılara en iyi özellik ve fiyatta ekipman seçme ve analog CCTV’leri IP kameralarla, büyük harcamalar yapmadan veya zorlama uyumsuzluklarla karşılaşmadan birim birim ve
kademeli olarak yükseltme özgürlüğü verir.

DRIVERS PACK
Üçüncü parti IP kameralar için destek, yeni cihazlara destek eklemek için düzenli
olarak güncellenen özel Drivers Pack sayesinde Intellect’te uygulanmaktadır. Drivers
Pack’in yeni sürümleri AxxonSoft web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir ve mevcut
bir Intellect kurulumuna (anında dağıtımla) eklenebilir. Drivers Pack, Intellect sürüm
döngüsünden bağımsız olduğundan, Intellect’i sistem sunucularına yeniden yüklemek
zorunda kalmaksızın yeni IP aygıtları için sıklıkla destek eklenebilir. Drivers Pack güncellemeleri yılda yaklaşık altı kez yayımlanır, her sürüm yaklaşık 50 yeni IP cihazı için
destek ekler.
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ENTEGRASYON

ENTEGRASYONLAR

INTEGRATED
AXXONSOFT

IP cihazları
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

8

Erişim Kontrol Sistemleri (ACS)/ Güvenlik ve Yangın Alarm Sistemleri (FSA)/Çevre
Koruma Sistemleri (PPS)

INTEGRATED
AXXONSOFT

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

FortNet

NCG-9

SALTO

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

Nakit Merkezi Donanımı

Para Sayma Makineleri ve Banknot Ayırma/Kontrol/Sayma Makineleri
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;
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VIDEO ALT SISTEMI

Video alt sistemi
Intellect platformunun en güçlü yanlarından biri, dağıtık sistemler için bir dizi etkileyici
özellik sunan güçlü, fonksiyonel video yönetim sistemidir:
‣
‣
‣
‣

Sınırsız sayıda video sunucusu ve kamera
Uzaktan izleme ve yönetim
Herhangi bir sayıda yerel veya uzak iş istasyonunu kurabilme
Video gözetiminin diğer imkanlarla entegrasyonu

DAYANIKLILIK
Herhangi bir video gözetim sistemi, haftanın 7 günü, günün 24 saati güvenilirliği, esnekliği ve çalışma süresi ile değerlendirilir. Bu kilit standardı karşılamak için, Intellect için özel özellikler geliştirilmiştir:
‣ Sistem sağlığı ve performans izleme
‣ Alt sistem arızası durumunda anında kurtarma

ENTEGRASYON
Video sistemlerinin diğer sistemlerle “iyi anlaşması” gerekir. Intellect’te, bir sistemden alınan veriler
diğer sistemlere aktarılabilir ve otomatik reaksiyonları tetiklemek için kullanılabilir. İşte basit bir komut
örneği: ne zaman bir güvenlik sensörü aktifleşirse, sensör alanında bulunan kameradan gelen video
ayrı bir monitörde görüntülenir. Bunun gibi basit bir komut bile operatöre sahne çekimlerini hızlı bir
şekilde aktarabilir ve alarmlara anında tepki vermesine yardımcı olabilir.

ANALOG VE IP CIHAZLARI IÇIN DESTEK
Intellect hem analog kameraları (donanım video sıkıştırma da dahil olmak üzere video yakalama
kartlarını kullanarak) hem de IP kameraları ve video sunucuları destekler: tescilli üretici arayüzleri ile
entegre yaklaşık 2.750 IP cihazı dahil olmak üzere çeşitli üreticilerin 8.500’den fazla modeli desteklenmektedir. (Desteklenen donanım listesi, her ay yayımlanan yeni Drivers Pack güncellemeleriyle birlikte
sürekli genişlemektedir.) Bu durum, tam olarak saha ve kullanıcı gereksinimleri için en uygun ekipmanı
kullanan optimize edilmiş, verimli sistemler oluşturmaya izin verir.

ENDÜSTRI STANDARTLARI
Intellect, tüm önde gelen endüstri standartları ile uyumludur: ONVIF cihaz bağlantı protokolü, GB/
T28181 ve RTSP ve yaygın olarak kullanılan MJPEG, MPEG-4, JPEG2000, H.264 ve H.265 codec’leri. Intellect, Axis, Bosch, Panasonic, Samsung, Sony ve VIVOTEK gibi markaların Genel Cihaz protokollerini
de destekliyor. Intellect ayrıca, bant genişliği yüklerine ve CPU kapasitesine bağlı olarak video akışlarını
verimli bir şekilde uyarlamak için güçlü özelliklere sahip kendi Motion Wavelet codec’ini kullanır.

ONVIF
AxxonSoft, IP güvenlik ve gözetim sistemleri için arayüz standartlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına adanmış bir kuruluş olan Açık Ağ Video Arayüz Forumu’na (ONVIF) üyedir. ONVIF’e katkıda
bulunan bir üye olarak, AxxonSoft aktif olarak sektörün geleceğini şekillendirmede rol almaktadır.
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Üreticiler ve cihazlar arasında standart olarak gerçekleşen veri alışverişi için açık bir protokolün
önemi göz ardı edilemez. Bu protokol, yeni IP cihazlarının entegrasyonunu ve yeni fonksiyonellik uygulamalarını önemli ölçüde basitleştirir. ONVIF uyumlu IP cihazları, Intellect sistemine takılabilir ve
olduğu gibi, herhangi bir cihaza özel entegrasyon gerektirmeden kullanılabilir. Cihazı bir TCP/IP ağına
bağlayın ve Intellect sihirbazını kullanarak sisteme ekleyin.
Intellect, dünyada ONVIF Profile G uyumluluğunu sağlayan ilk PSIM’dir. ONVIF Profile G, gömülü
video depolama ve erişim gereksinimlerini tanımlar.

VIDEO ANALITIĞI
Intellect’teki zengin video analitiği araçları, video gözetimini otomatik hale getirir ve geleneksel yöntemlere özgü insan hatası payını azaltır. 10’dan fazla video algılama aracı, video yönetim sistemlerinin
ilgili durumları otomatik olarak tanıması ve izlemesi için yapılandırmaya izin verir. Forensic Search,
görüş alanındaki nesne davranışına ilişkin kullanıcı tarafından belirlenen kriterlere dayanarak videoyu
neredeyse anında bulmayı mümkün kılar. İlgilenilen bir olayı bulmak için saatlerce videoyu geri sardıran Geleneksel yöntemle karşılaştırıldığında bu çok büyük bir zaman tasarrufu. Intellect ayrıca, en yeni
(kamera üzerinde) video analitiğini ve özel video analitik cihazlarını da destekler. Durumsal analitik
aracılığıyla, Intellect sınırsız sayıda tespit aracı oluşturabilir.

ÖZEL MOTION WAVELET CODEC

Storage

Motion Wavelet, AxxonSoft ve Stream Labs tarafından özel olarak güvenlik ihtiyaçları için hem çerçeveler arası hem de çerçeve içi sıkıştırma kullanılarak geliştirilen, dalgacık dönüşümü tabanlı bir video codec bileşenidir. Motion Wavelet kullanımı video sistemlerini çeşitli nedenlerden dolayı daha verimli kılar:
‣ MJPEG ile karşılaştırıldığında Motion Wavelet (çerçeveler arası sıkıştırma ve son derece gelişmiş
çerçeve içi teknikleri sayesinde), videoyu daha küçük bir boyuta sıkıştırır. Bu da veri depolama
maliyetini azaltır ve akış gereksinimlerini kolaylaştırır.
‣ Motion Wavelet, codec’i veri aktarımı için daha esnek ve güvenilir kılan MPEG-4’ün yüksek dayanıklılık ve bant genişliği gereksinimlerine sahip değildir.
‣ Motion Wavelet, iş istasyonlarında ve video sunucularında daha küçük bir CPU ayak izine sahiptir.
Video çözünürlüğü ve kare atlama için, sıkıştırılmış verileri açmaya gerek kalmadan kaynak açısından verimli ölçeklendirme sunar. Basitçe söylemek gerekirse, istemci bilgisayara gönderilen
video akışı, halihazırdaki görev için gereken çözünürlük ve kare hızına sahiptir (ne daha az ne
daha fazla). Sunucunun videoyu, istemci gereksinimlerine göre ölçeklendirmeden önce açması
gerekmez ve istemci bilgisayarın, videonun ekrana sığması için gerekenden daha yüksek bir çözünürlük akışına geçmesi gerekmez.
Motion Wavelet codec hem daha yavaş hem de daha hızlı bilgisayar donanımının yanı sıra her türlü
bant genişliği koşuluna iyi uyum sağladığından, Intellect destekli sistemler için yeterli ağ ve donanım
altyapısında büyük bir esneklik vardır.
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VIDEO ALT SISTEMI

AĞ OLUŞTURMA
Intellect, video gözetimi için çeşitli ağ merkezli seçenekler sunar:
‣ Bir sunucuya (gerçek zamanlı olarak veya bir programa göre) kaydedilen video, uzun süreli
depolama için özel arşiv sunucularına aktarılabilir.
‣ Her istemci belirli bir sunucunun arşivlerine ve ayrıca özel arşiv sunucularındaki arşivlere
erişebilir.
‣ Video akışları, Videogate modülü üzerinden yönlendirilebilir, böylece ek istemciler belirli bir
sunucudan video alsalar bile sunucudaki bant genişliği yükü artmaz.
‣ İstemciler, Videogate sayesinde sunucudan farklı bir ağ segmentindeki video akışlarını alabilir.
‣ GreenStream teknolojisi, mevcut görüntüleme ihtiyaçları için en uygun video akışını dinamik
olarak seçmeyi mümkün kılar.

VIDEOGATE
Videogate, video akışlarını yönlendirme ve kırpma için bir yazılım modülüdür. Başka bir deyişle,
Videogate sunucudan videoyu alır ve her bir istemci için gereken çözünürlük ve kare hızında birden
fazla istemciye aktarır. Bu şekilde, video görevlerinin çoğaltılmasının önüne geçerek ağdaki ve sunucudaki gereksiz yükleri önler.
Videogate ile istemciler, istemci-sunucu bağlantıları için çok düzeyli bir ağ hiyerarşisi oluşturulmasıyla, farklı ağ segmentlerindeki video sunucularına tam erişim sağlar. Bir bağlantı koparsa veya bant
genişliği yetersizse, Videogate uyarı verir veya mevcut en iyi kalitede akışa devam eder.

GREENSTREAM
GreenStream, yalnızca belirli bir gözetim görevi için ihtiyaç duyulan miktarda veri göndererek
bant genişliği ve iş istasyonu CPU çevrimlerinin kullanımını azaltır. Bu teknoloji, uzaktaki bir bilgisayara hangi video akışının gönderileceğini dinamik olarak seçer ve bu kullanıcının ihtiyaçlarına uygun
çözünürlüğe sahip en küçük video akışını seçer. Kullanıcı videoyu tam ekranda görüntülediğinde,
daha yüksek çözünürlüklü bir akış otomatik olarak seçilir.
GREEN STREAM

Basic Stream

12 cams
Full HD

High-Quality Videostream
Low-Quality Videostream

12 vs

64

16 cams

Full HD + 640x360

16 cams

Full HD + 640x360

16 cams

Full HD + 640x360

16 cams

Full HD + 640x360

FullHD
High-Quality Videostream
Low-Quality Videostream

Core i7

Core i7

UZAKTAN İZLEME
Intellect, uzaktan video gözetimi ve pan/tilt/zoom (PTZ) kameraların bir PC web tarayıcısından veya
iOS mobil uygulamasından kontrolünü de destekler.
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SES ALT SISTEMI

Ses alt sistemi
Intellect’in ses alt sistemi, ses sinyallerini aktarmak, işlemek ve analiz etmek için gerekli görevleri yerine getirir. Bu
sayede, korunan yerlerde (videoyla senkronize edilmiş veya senkronize edilmemiş) ses kaydı, telefon konuşmalarının kaydedilmesi ve sesli alarmlar gibi işlevleri etkinleştirir.
Ses kaydı, bir alanda neler olup bittiğiyle ilgili operatör farkındalığını önemli ölçüde artırır. Ses kayıtları tarih ve saate göre hızlı bir şekilde aranabilir. Standart yazılımı kullanarak Intellect dışında oynatmak için kaydedilen ses WAV formatında dışa aktarılabilir.
Eşik seviyeleri, etkili ses kaydı için bir araçtır: belirli bir ses kanalı, ancak tespit edilen ses belirli bir
seviyeyi aştığı zaman kaydedilir. Operatörler bu seviyeyi ihtiyaçlara ve saha koşullarına vs. göre ayarlayabilirler.
Oynatma sırasında sesin artması için ses geliştirilebilir. Intellect’te kullanılan video yakalama kartlarıyla donanım ses desteği sunulur.

SINIRSIZ MIKROFON VE TELEFON HATTI

AĞ OLUŞTURMA

Bir sistemdeki toplam mikrofon ve telefon hattı sayısında sınırlama yoktur. Herhangi bir sunucu
herhangi sayıda telefon hattına bağlanabilir. Bu
hususta tek sınırlama sunucunun kendi performansıdır.

Intellect ses alt sistemi, kaydedilen seslerin
uzaktan çalınması, uzaktan yapılandırma ve daha
fazlası dahil olmak üzere diğer alt sistemlerde kullanılabilen tüm ağ özelliklerine sahiptir.

YAZILIM SIKIŞTIRMA
Kayıt sırasında, ses gerçek zamanlı olarak sıkıştırılır. Kullanıcı, en uygun sıkıştırma seviyesini ve
ses kalitesini seçebilir. Analogdan dijitale dönüştürme, 8 ila 96 kHz örnekleme oranları ile ses kartı
tipine ve özelliklerine bağlıdır.

ENTEGRASYON
Ses alt sistemi, diğer üreticilerin güvenlik sistemleriyle yüksek oranda entegredir. Bu sayede,
ses sinyallerine birçok tür tepki yapılandırmanın
yanı sıra güvenlikle olaylarıyla ilgili sesli uyarıları
iletmek için çok çeşitli yöntemlerin yapılandırılması mümkün kılınır.

RAHATLIK VE KULLANIM KOLAYLIĞI
Ses alt sisteminin yönetimi için Intellect arayüzü standart bir oynatıcı arayüzüne sahiptir. Video
ses ile senkronize olarak kaydedilmişse, ikisi de
aynı anda otomatik olarak oynatılır.
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VIDEO ANALITIĞI

Video analitiği
Video analitiği araçları, kamera videosunu işler ve kullanıcı tanımlı olayları tespit eder. Bunlar, bir bölgedeki hareketi, nesnenin görünmesini veya kaybolmasını, sanal bir çizgiyi geçmeyi vb. içerir. Kullanıcı, bu olaylar meydana geldiğinde nasıl tepki vereceğini sisteme söyler. Örneğin: video kaydını başlatmak, uyarı oluşturmak, kamera
görüntülerini ayrı bir monitörde görüntülemek veya özel bir yanıt komutunu çalıştırmak. Bu şekilde, video
analitikleri videonun alakasız kısımlarının büyük çoğunluğunu filtreleyerek operatörler yalnızca ilgili olaylara
cevap verip buna göre tepki geliştirir. Güvenlik personeli, yalnızca monitör sıralarını izlemek yerine, tehlikelere ve
uyarılara odaklanmalarına yardımcı olan güçlü bir araç edinir.

Intellect video analitiği
TEMEL ALGILAMA ARAÇLARI
Hareket
Hareket algılama araçları, kameranın görüş alanındaki hareketli nesneleri tanımlar. En temel algılama aracı, herhangi bir diğer
faktöre bakmaksızın hareketi tanımlar. Hem hareket başlangıcı
hem de hareket yönü algılanır. Aynı zamanda hafif titremeleri de
ayarlar. Kızılötesi kamera gerektiren IR algılama aracı, en küçük
nesnelerin hareketini bil algılayabilir. Kullanıcılar ayrıca hareketi
belirli yönlerde izlemek için yöne bağlı kriterler belirleyebilir.
Terk edilmiş/gözden kaybolan nesneler
Bir nesnenin görüş alanında göründüğünü/ortadan kaybolduğunu bildirir. Bu bilgiler birçok farklı durum için önemlidir: dizüstü
bilgisayar masadan kaybolur, bir diplomat binanın koridorunda
yalnız kalır veya bir araba yanlış park edilir...

Yüz algılama
Bir kameranın görüş alanındaki insan yüzünün görünümünü algılar. Kesin olarak güvenlikle ilgili görevlere ek olarak, yüz algılama,
işletmeler için değerli bilgiler sağlayabilir: mağazaya bir günde
gelen ziyaretçilerin sayısı, en yoğun mağaza saatleri ve günün
farklı saatlerindeki ziyaretçi sayısı.
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SAHNE ANALIZI
Bu algılama araçları, görüş alanındaki belirli tür nesne hareketlerini tanımlamaya izin verir. Kullanıcılar
çizgiler, devamlı çizgiler ve programları tanımlar, Intellect ise bu kriterlere uyan olayları tespit eder.
Sahne analiz araçları aşağıdakileri tespit eder:
‣ Sanal bir düz çizginin kullanıcı tarafından
tanımlanan yönde geçilmesi

‣ Bölgede durma

‣ Bölgede hareket

‣ 10 saniyeden uzun bir süre boyunca bölgede dolaşma/bulunma

‣ Bölgeye giriş

‣ Terk edilmiş nesne

‣ Bölgeden çıkış

Sahne analiz araçlarından herhangi biri, insanlar,
araçlar veya her türlü nesne dahil olmak üzere
belirli nesne türleri için yapılandırılabilir.

‣ Ögenin bölgede görünümü
‣ Ögenin bölgede kaybolması

KAMERADA ONAYSIZ DEĞIŞIKLIK YAPMA VE ARIZA TESPITI
Bu algılama araçları kamera kalitesinden ödün verildiğinde uyarı verir: kameraları devre dışı bırakmayı, olay kaydını engelleyen girişimi ve daha fazlasını engellemeye çalışır.
1

1 Mercek kapatma
Kamera merceğinin istemeden veya kasıtlı olarak kapatılmasıdır. Kamera, çalışanların ve/veya ziyaretçilerin ulaşabileceği yerlerde ise özellikle önemlidir.

2

2 Kamera görüşünü engelleme
Merceğe doğrultulan parlak ışık (el feneri, projektör, araba farları).
3 Konum kayması

3

Video kamera pozisyonunda herhangi bir değişiklik. Kamera ulaşılabilecek bir yere yerleştirildiğinde ve kolayca başka bir yöne çevrilebildiğinde özellikle önemlidir.
4 Arka plan değişikliği

4

Kamera görüntüsünün arka planında gerçekleşen değişiklik. Yukarıda listelenen algılama aracına benzer şekilde, bu algılama aracı biraz
daha farklı görevleri yerine getirir. Konum kayması, kameranın konumunun ne zaman değiştiğini gösterirken, arka plan değişiklikleri kameranın gördüğü şeylerdeki değişiklikleri ifade eder (örneğin, merceğin
önüne yapay bir arka plan yerleştirme girişimleri gibi).
5 Bulanıklık

5

Merceğin odaklanmaması veya kirlenmesi nedeniyle görüntü kalitesi kaybı. Bu durum, örneğin bir kişinin kasten veya bilmeyerek merceğin odağını kaybetmesine neden olmasıyla ortaya çıkabilir.
BU BIRLIKTE SUNULAN VIDEO ANALITIĞI IŞLEVLERINE EK OLARAK, INTELLECT IP KAMERALARDAKI ALGILAMA ARAÇLARINI DESTEKLER VE ÖZEL
ANALITIK DONANIMIYLA UYUMLUDUR.
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FORENSIC SEARCH (ADLI ARAMA)

Forensic Search (Adli Arama)
Video arşivlerinde akıllı arama sistemi, özel kriterlere uyan arşivlenmiş videoyu çabucak bulmanızı sağlar. “Özetle”,
kaydedilmiş videonun aranması: kameradan gelen video akışı gerçek zamanlı olarak işlenir. Eş zamanlı olarak,
çerçevede hareket eden tüm nesneler ve onların hareketleri hakkındaki meta veriler ayrı bir veritabanına kaydedilir.
Ön yapılandırma gerekli değildir. Arama yapmak için kullanıcı, bölgedeki çizgi geçişi veya hareket gibi olay kriterlerini (algılama aracı yapılandırmasına benzer şekilde) belirtir. Forensic Search, kaydedilen meta verileri sıralar ve
birkaç saniye sonra belirtilen ölçütlere uyan tüm video parçalarını bulur.

ARAMA KRITERLERI
İnteraktif GUI, dinamik olarak arama seçeneklerinin belirlenmesine izin verir. Arama kriterleri, bölgedeki
çizgi geçişi ve hareket gibi Intellect’teki sahne analizi algılama araçlarına benzer. Devamlı çizgi geçişi hariç
tüm tespit aracı türleri burada da mevcuttur. Forensic Search ile, kullanıcılar seçili bir bölgeden başka bir
seçili bölgeye yapılan hareketi arayabilir ve bulunacak nesnenin rengini seçebilir.

PERSPEKTIF SEÇENEKLERI
Yapılandırılabilir perspektif seçenekleri sayesinde takip artık daha kullanışlı. Sonuç olarak, hem ön plan
hem de arka plan nesneleri için daha kesin takip yapılarak, nesneler boyutlarına göre daha doğru şekilde
sınıflandırılabilir.

NEDEN FORENSIC SEARCH’Ü KULLANALIM?
Zamanını tam olarak bilmeseniz bile, kayıtlı videoda aradığınız olaylarını hızlıca bulun. «Video samanlığındaki» iğneyi bulun. Forensic Search, video arşivleme işlemlerini yeni bir düzeye taşır: bir kaseti tekrar izlemek için saatler harcamak yerine, kaydedilen videoda ölçütlere göre arama yapın ve gerektiğinde gerçek
zamanlı olarak takip aramaları yapın.

FAYDALAR
‣ Algılama araçlarının önceden yapılandırılması gerekmez: tüm hareketli nesneler hakkındaki bilgiler
kaydedilir. Bu daha büyük sistemler için özellikle değerlidir çünkü Forensic Search, önemli bir zaman veya emek harcanmadan kurulabilir ve yapılandırılabilir.
‣ Arama daha önce kaydedilen meta verilerde yapıldığından, hassas ölçütlerle birkaç kez tekrarlanabilir.
‣ Yüksek hız. Arama neredeyse gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir ve ilk sonuçlar neredeyse anında karşınıza çıkar.
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Intellect 4.10’daki Yenilikler
KAYDEDILEN VIDEONUN DIŞA
AKTARILMASI
Kaydedilen video artık arka planda dışa aktarılabilir: dışa aktarma sırasında videonun ekranda
oynatılması gerekmez. Dahası, video aynı anda
birden fazla kameradan dışa aktarılabilir ve ayrıca
kimlik doğrulama amacıyla filigran metni eklenebilir. Dışa aktarılan video için gizlilik maskeleme, 4.10
sürümüne eklenmiş ve kaydedilen videonun hassas kısımlarını engellemiştir. Maskeleme uygulanırsa, tam gizlilik sağlamak için video akışı dışa aktarma sırasında kodlanır. Intellect’te yapılan video
yorumları ayrı metin dosyaları olarak dışa aktarılır.

KAYDEDILEN VIDEO IÇIN ÜZERINE
YAZMA KORUMASI
Üzerine yazmak istemediğiniz önemli videolarınız mı var? Intellect’in yeni sürümünde videoyu
işaretleyerek döngü kaydından koruyun. Videoya
artık ihtiyacınız yoksa, korumayı kaldırmak için
basitçe işareti kaldırın.

YER IMLERI
Yer imleri büyük zaman tasarrufu sağlar. Kaydedilen videodaki önemli anları işaretleyin ve yer
imi yorumlarına dayanarak ilgili videoyu arayın.
Bir arama sonucu seçildiğinde, tam olarak videodaki yer iminin olduğu zamana atlar.

KAMERA-SUNUCU VIDEO SENKRONIZASYONU
Kenar depolama (videonun, kamerada yerel olarak depolanması) sistem verimliliği için mükemmel bir ilerlemedir. Ancak, kenar depolamanın eksikliklerinden birine hitap eden bir özellik ekledik.
Örneğin, kamera ve sunucu arasındaki iletişim, havaalanı veya başka bir ulaşım merkezi gibi kritik bir
alanda kısa bir süre için kayboluyor. Bu ağ arızası sırasında kaydedilen videoya ne olacak? Ağ geri yüklenir yüklenmez, (kameradaki) kenar depolama (sunucudaki) merkezi depolama alanıyla senkronize
olur ve kesintisiz, aralıksız bir video kaydı elde edilir. Intellect’in önceki sürümlerinde, kenar depolama
için ve aygıt biçiminde saklanan video arşivlerinin kopyalanması için destek uyguladık. Önceden, bu
arşivler yalnızca standart bir yardımcı program veya oynatıcı kullanılarak görüntülenebilmekteydi. Artık, senkronize edilmiş arşivi, Intellect video monitörü arayüzü üzerinden oynatım desteğiyle Intellect
dosya alt sistemi formatına (önemli bir performans kaybı olmadan) dönüştürmek mümkündür. Ek bir
fayda olarak, hem video sunucusunda hem de arşiv sunucusunda oynatma desteklenir.
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INTELLECT: DÖRT OTOMASYON DÜZEYI

Intellect: dört otomasyon düzeyi
Intellect, üç farklı sistem işlev düzeyini otomatikleştirmeyi mümkün kılar. Bu esneklik, standart reaksiyonları başlatmak ve/veya olaya dayalı özel komut dosyalarını
çalıştırmak için hızlıca yapılandırılabilen Intellect’e özgüdür.

STANDART REAKSIYONLAR
İlk otomasyon düzeyi, cihaz ayarlarıyla kolayca etkinleştirilip devre dışı bırakılan standart reaksiyon
çerçevelerini içerir. Örneğin, ses alt sistemi için standart reaksiyon, eşik tetiklemeli ses kaydıdır (ses
seviyesi belirtilen bir süre boyunca belirtilen ses seviyesini aştığında, kayıt başlar). Video alt sistemi
için standart bir reaksiyon, hareket algılama aracı etkinleştirildiğinde kameranın kayda başlamasıdır.

MAKROLAR
İkinci otomasyon düzeyi, sistemdeki herhangi bir olaya hemen hemen herhangi bir reaksiyonu vermek
için grafik arayüz kullanılmasını sağlayan makrolardan oluşur. Dahası, tek bir olay birden fazla alt sistemi
kapsayan tüm reaksiyon listesine bağlanabilir. Yerel olarak operatörün bilgisayarında veya güvenlik sisteminin tüm bilgisayarlarında bir reaksiyon gerçekleştirilebilir. Makrolar ayrı cihazları (örneğin, mikrofon,
kamera, hoparlör) ve cihaz gruplarını (örneğin, tüm mikrofonlar, tüm kameralar) «kapsayabilir.»
Örneğin, bir makro, herhangi bir güvenlik sensörü tetiklendiğinde tüm sistem kameralarında video
kaydını etkinleştirmeyi içerebilir. Alternatif olarak, belirli bir sensör tetiklendiğinde belirli bir kamera
üzerinde kayıt başlatılabilir. Veya bir yangın alarmı tetiklendiğinde, kayıt belirli bir kamera üzerinde
başlatılabilir, PTZ kamera belirli bir yönde döndürülüp ayrı bir monitörde görüntülenebilir, siren etkinleştirilebilir ve kapılar açılabilir.

KOMUTLAR
Üçüncü otomasyon düzeyinde ise olaylara yönelik komut reaksiyonları bulunur. Intellect, komut
yazmak için iki dili destekler: AxxonSoft tarafından geliştirilen kendi dili ve standart Jscript dili. İlk
seçeneğin avantajı basitliğidir. Intellect betik dili, temel programlama kavramlarını bilen herkes için
kendiliğinden kolay olacaktır. İkinci seçenek, zaten Jscript’e aşina olanlar için kullanışlıdır. Bu durumda, başlamak için gereken tek şey standart Jscript söz dizimini kullanarak Intellect nesnelerine nasıl
atıfta bulunulacağına dair hızlı bir incelemedir.
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INTELLECT: FOUR LAYERS OF AUTOMATION

Her iki durumda da, kullanıcılar karmaşık kuralları kullanarak herhangi bir karmaşıklık derecesinde
özel reaksiyon komut dosyaları oluşturabilir. Örneğin: belirli bir kamerada hareket algılandığında ve kameraya bağlı mikrofon tarafından ses algılandığında, bunların tümü çalışma saatleri dışında gerçekleşirse, operatöre sesli bir uyarı verilir, ilgili kameradan gelen video ayrı bir ekranda görüntülenir bir SMS
mesajı önceden belirlenmiş bir telefon numarasına gönderilir. Bu, Intellect’in sunması gereken kodlama
yeteneklerinin yalnızca küçük bir örneğidir. Olaylara yanıt olarak harici uygulamalar da başlatılabilir.

MAKRO DEĞIŞKENLER
Dördüncü otomasyon düzeyi makro değişkenlerden oluşmaktadır. Makro değişkenler belirli olayların belirli zaman aralıklarında izlenmesini sağlar. Belirli olaylar zincirinin gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak yeni bir olay oluşturulur. Makro değişken, farklı eylemleri tetiklemek için makrolarda
veya komut dosyalarında kullanılabilir.

FAYDALAR
‣ Dört otomasyon düzeyi, basit reaksiyonların kolayca yapılandırılmasına ve gerekirse daha karmaşık komut dosyalarının oluşturulmasına izin verir.
‣ Komut dosyaları, entegre güvenlik sisteminin bir parçası olan herhangi bir aygıtı, herhangi bir sırayla içerebilir: farklı alt sistemlerdeki aygıtlar hem olay kaynakları hem de yanıt eyleyicisi olabilir
(şayet cihaz uygunsa).
‣ Reaksiyonlar standart Intellect nesneleri seviyesinde yapılandırılmıştır. Bir komut dosyası yazarken, sistem yöneticisinin sistemde tam olarak hangi cihaz modellerinin kullanıldığını bilmesine
bile gerek yoktur.
‣ Otomasyonun bir başka avantajı sanal nesneler yaratma yeteneğidir. Durumlarını, tepkilerini ve
olaylarını özelleştirmenize olanak sağlayan tüm Intellect nesneleri kümesi için yazılım emülasyonu sağlanır. Sanal nesneler komut dosyaları, makrolar ve makro değişkenler kullanılarak yönetilir.
Herhangi bir olası özel durumu görüntülemek için farklı sanal nesne türlerini kullanabilirsiniz.
Örnekler (bir harita üzerinde sahipsiz eşyaları bulmak için) terk edilmiş nesne algılama aracı veya
süpermarket soğutma sistemleri için bir monitör (sıcaklığı, kapıların açılması ve kapanmasını vb.
tespit etmek için sensörlerin bir kombinasyonu) olabilir.
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ACFA Intellect: Erişim Kontrolü,
Yangın/Güvenlik Alarmı, Çevre Güvenlik Entegrasyonu
ACFA Intellect, Intellect PSIM platformunu kullanan erişim kontrolü, yangın/güvenlik alarmları ve çevre güvenlik
sistemleri için kapsamlı bir çözümdür.
ACFA Intellect platformuna erişim kontrolü, yangın/güvenlik alarmı ve çevre güvenliği altyapısı
bağlanabilir ve bu bileşenler ile Intellect arasında veri alışverişi yapılabilir. Donanım sağlığı bilgisi ve
yönetimi seçeneklerine standart Intellect arayüzü ile erişilir. ACFA Intellect’in özellikleri ile birlikte bu
araçlar, erişim kontrolü ve yangın/güvenlik alarm sistemleri ile alakalı çok çeşitli görevler için uygundur. Intellect platformu, kendisine bağlı alt sistemlerden herhangi birini içeren çok sayıda komut dizisi
oluşturmanıza olanak sağlar.

NEDEN ACFA INTELLECT
‣ Tesisleri ve fikri mülkiyeti güvenilir şekilde koruyun.
‣ İzinsiz girişleri önleyin.
‣ İş yeri zamanını ve katılımını izleyin.
‣ Güvenlik görevlerini otomatikleştirerek personel maliyetlerini düşürün.
‣ Güvenlik sistemi işlevselliğini artırın.
‣ Mağaza operasyonlarını iyileştirin ve karı artırın.

ACFA INTELLECT’IN YARARLARI VE ÖZELLIKLERI
Alt sistemler (video gözetim, erişim kontrolü/yangın ve güvenlik alarmları/çevre güvenliği, yüz tanıma, plaka
tanıma) arasındaki EĞER...İSE ilişkilerini yapılandırın.
Makroları, komut dosyalarını ve Virtual Access Server (Sanal Erişim Sunucusu) modülünü kullanarak,
video gözetim, erişim kontrolü/yangın ve güvenlik alarmı/çevre güvenliği, yüz tanıma ve plaka tanıma alt
sistemleri arasındaki etkileşimleri yapılandırın.
Intellect’ten cihazları yapılandırma ve yönetme
Donanım aygıtlarını (sensörler, kart okuyucular vb.) standart yapılandırma yöneticisinde, diğer Intellect
nesnelerinde olduğu gibi yapılandırabilirsiniz. Özel bir modül bu bilgiyi dönüştürür ve düşük düzeyli bir protokol veya üreticiden gelen özel bir yazılım kullanarak doğrudan cihaza gönderir. Ekipman için standart yazılımı kullanmanıza gerek kalmadan, Intellect’ten (örneğin bir ACS için) erişim politikaları belirleyebilirsiniz.
Cihaz yönetimi ayrıca yerleşik araçların yardımı ile gerçekleştirilir. Örneğin, Intellect harita editörü,
güvenlik sistemi bileşenlerinin konumlarını içeren sensörler, okuyucular, elektronik kilitler, kameralar ve
daha fazlasını içeren bir alan haritası oluşturmayı mümkün kılar. Bir harita birden fazla (örneğin, bir binanın katlarına karşılık gelecek şekilde) katman içerebilir. Operatör arayüzünün bir parçası olarak, haritalar
bileşenlerin durumunu izlemek ve bunları yönetmek için kullanışlıdır: sensörleri etkinleştirme/devre dışı
bırakma ve elektronik kilitleri ve turnikeleri açma/kapama gibi bir eylemler menüsünü görüntülemek için
haritadaki bir bileşene tıklayın.
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Geniş donanım uyumluluğu
ACFA Intellect izleme, erişim kontrolü, yangın/güvenlik alarmı ve çevre güvenlik sistemleri için geniş
bir donanım yelpazesini destekler. Üreticiden bağımsız olarak, bir kontrol merkezinden veya sınırsız sayıda uzak iş istasyonundan, Intellect ile tüm ekipmanları güvenli bir şekilde yönetin.
Intellect kullanarak donanım sağlığını izleme
Intellect, geçiş yollarının, kapıların ve sensörlerin durumu ile belirli bir bölgedeki insan sayısı ve olası
olaylarla ilgili bilgileri görüntüler.

ACCESS MANAGER MODÜLÜ
Access Manager modülü, çalışanların ve ziyaretçilerin bir alan etrafındaki hareketi ile ilgili görevleri otomatikleştirir.
Access Manager modülünü kullanarak:
‣ Kullanıcıların ve erişim seviyelerinin oluşturulmasını/düzenlenmesini kolaylaştırın.
‣ Kullanıcı girişlerini istemci iş istasyonlarından değiştirin.
‣ Çalışan ve ziyaretçi erişiminin yanı sıra malların tesislere ve tesislerden taşınmasını da kısıtlayarak şirket mallarını koruyun.
‣ Hem bireysel düzeyde hem de departman düzeyinde, şirket içinde erişim düzeyleri yaratarak ve
yapılandırarak fikri mülkiyeti koruyun.

EVENT MANAGER (OLAY YÖNETICISI) MODÜLÜ
Event Manager modülüyle operatörler, Intellect veritabanında depolanan kart verileriyle birlikte
gerçek zamanlı olarak alınan kamera görüntülerine dayalı olarak erişim izni verebilir veya
reddedebilir.
Erişim kontrolü alt sistemi, kullanıcının erişim kartını okur. Eş zamanlı olarak, operatöre kartın meşru sahibinin fotoğrafı ve bilgileri veritabanından gösterilmektedir. Operatör, erişime izin
verip vermeyeceğine karar vermeden önce veritabanı
resmini ve kameradaki resmi karşılaştırabilir.
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Modül, uygun bir görsel editör sayesinde hangi verilerin gösterileceğine (isim, konum, departman,
kart numarası, tarih/saat vb.) ve bu alanların düzenleşiminin ekranda yapılandırılmasına izin verir. Çalışan bilgilerinin yer aldığı birkaç pencere eş zamanlı olarak gösterilir ve bu da güvenlik personelinin gelişmeleri ve olayları yakından takip etmesini sağlar.

NEXT BRIDGE MODÜLÜ
Next Bridge modülü, Intellect PSIM’den Axxon Next VMS’ye olay gönderir.
Intellect PSIM’den Axxon Next VMS’ye gönderilen olaylar, entegre ACS, FSA ve PSS, BACnet, OPC ve
SNMP cihazlarından gelen olayları içerir. Axxon Next olayları metin bilgisine göre işler ve ardından ilgili
kameradan gelen videodaki başlıkları üst üste getirir. Üst üste getirilmiş başlıklara sahip görüntü, operatör bilincini arttırmaya yardımcı olur.

EVRENSEL ENTEGRASYON MODÜLLERI
Evrensel entegrasyon modülleri, OPC, BACnet ve SNMP uyumlu cihazların bağlanmasına izin vererek,
çeşitli bileşenleri tek bir yazılım arayüzünde birleştiren AxxonSoft destekli güvenlik sistemlerinin oluşturulmasını sağlar. Evrensel entegrasyon modülleri, aydınlatma, yaşam desteği, erişim kontrolü, elektrik,
asansör ve diğer bina sistemlerini tek bir sistemde ve arayüzde birleştirir. Bu modüller ayrıca diğer karmaşık reaksiyon zincirleri için diğer sistemler (SCADA dahil) ile köprü oluşturur.

OPC
OPC entegrasyon modülü, herhangi bir markanın tüm OPC uyumlu cihazlarını ACFA Intellect sistemlerine bağlamaya izin verir. Olay ve alarm bilgileri OPC istemcisi ve OPC sunucusu arasında paylaşılır.
OPC modülü, herhangi bir OPC cihazıyla uyumludur ve OPC sunucusuyla aynı bilgisayara veya başka
herhangi bir ağ bilgisayarına kurulabilir.
Modül, Data Erişimi ile Alarmlar ve Olaylar standartları yoluyla veri alışverişinde bulunabilir ve olayları
alabilir.
OPC Veri Erişimi (DA) en popüler standarttır. Kontrolörler, yönetim sistemleri ve diğer donanımlarla gerçek zamanlı veri değişimi için tasarlanmıştır.
OPC Alarmları ve Olayları (AE) özel etkinlikler hakkında bilgi verir: acil durumlar, operatör işlemleri, duyurular ve daha fazlası.
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BACNET

SNMP

BACnet ağ protokolünü destekleyen herhangi bir cihaz,
BACnet entegrasyon modülü sayesinde, ACFA Intellect ile
uyumludur.

SNMP entegrasyon modülü, SNMP protokolü üzerinden cihazlardan olayların alınmasına izin verir.

BACnet (Bina Otomasyonu ve Kontrol Ağları)
akıllı binalar ve sistemlerinin yönetimi için açık bir
iletişim protokolüdür. BACnet protokolü, Siemens,
Honeywell ve diğerleri dahil olmak üzere önde gelen güvenlik ve bina otomasyon sistemleri üreticileri
tarafından desteklenmektedir.
BACnet entegrasyon modülü, ACFA Intellect’in
BACnet protokolü üzerinden cihazlarla “konuşmasına” olanak tanır ve bunları yönetir.

SNMP (Basit Ağ Yönetimi Protokolü), TCP/
UDP tabanlı IP ağlarındaki cihazları yönetmek
için kullanılan standart bir internet protokolüdür.
SNMP entegrasyon modülünün amacı, SNMPv1 tuzaklarını kullanarak veri alışverişinde
bulunmak ve SNMP protokolü ile olaylara
erişmektir.

TIME AND ATTENDANCE (ZAMAN VE KATILIM) MODÜLÜ
Time and Attendance modülü, çalışan zamanının takip edilmesine ve programlanmasına ve ayrıca her çalışan
için ve departman düzeyinde çalışma alanı tahsis edilmesine olanak sağlar. Çalışan hareketleriyle ilgili erişim
kontrolü bilgilerini kullanan modül, fazla mesai ve mazeret izni nedeniyle, her bireyin departman düzeyinde ne
kadar çalıştığını hesaplar.
Programlar ve çalışma alanları
Çalışana ait çalışma süresi, sistemde belirtilen çalışma programına ve belirtilen çalışma alanlarına
(bölgelerine) göre hesaplanır. Her bölge, her iki tarafında elektronik kart okuyucuların bulunduğu kapılarla tanımlanmaktadır. Kart okuyuculardan gelen bilgiler bir olay tablosuna girilir. Tablo, çalışılan
zamanı hesaplamak için kullanılır.
Desteklenen programlar:
‣ Haftalık (beş günlük iş haftası)
‣ Vardiya (bir gün iş, iki gün tatil)
‣ Aylık (örneğin, tüm çift sayılı günlerin iş günü olması halinde)
‣ Esnek saatler: çalışanlar belirli bir aralıkta belirli bir saat toplamında çalışmalıdır (örneğin, 8:00 22:00 arası toplam 8 saat)
Time and Attendance modülü yetenekleri:
‣ Her departman için şirketin personel yapısını görüntüleyin ve her çalışan için bilgi edinin (yapı
Intellect’te oluşturulur).
‣ Her çalışan için mevcut zaman, gece çalışması, çalışılan toplam süre ve fazla mesai hakkında
bilgi edinin.
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‣ İş yerinde dürüstlüğü özendirin: çalışanlar, Intellect tarafından izlenen erişim kontrolü okuyucularını geçerek “işe başlar.”
Rapor oluşturma
Erişim kontrol modülündeki veriler, Intellect Web Report System (Web Raporu Sistemi) yardımıyla
rapor oluşturmak için kullanılır. Time and Attendance modülü aşağıdaki işlevleri destekleyebilir:
‣ İşe gelmeyen çalışanların tespitini ve raporlanmasını otomatikleştirin.
‣ Zaman raporlama formları oluşturun, yazdırın ve düzenleyin.
‣ Raporları .doc, .xls, .txt, .bmp, .jpeg, .tiff ve .gif olarak kaydedin.
Herhangi bir zamanda, herhangi bir raporlama dönemi boyunca, bir çalışanın çalıştığı saatler hakkında (gece çalışması, gecikme, işle ilgili seyahat, tatiller, devamsızlıklar ve hastalık iznini dikkate alarak)
istatistik edinin.

VIRTUAL ACCESS SERVER MODÜLÜ
Virtual Access Server modülü, Auto Intellect/Face Intellect ile tanıma yeteneklerini Time and Attendance modülüyle
bütünleştiren sanal kontrol noktaları oluşturur.
Veritabanında listelenen bir kişi veya araç girdiğinde veya çıktığında kaydetmek için sanal kontrol
noktası (VC) oluşturun. Sanal okuyucular, Intellect tarafından desteklenen fiziksel erişim kontrol aygıtları gibi, çalışanların erişim ayrıcalıklarını ve erişim düzeylerini çapraz başvuru yaparak çalışır.
Kamera bir yüzü/plaka numarasını tanıdığında, sistem kullanıcıyı tanımlar ve veritabanına atanan
erişim seviyesine bağlı olarak, bölgenin belirli bir bölümüne erişimi otomatik olarak sağlar veya engeller. Bu da yaklaştırmalı kartlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak kimlik saptamayı çok daha hızlı ve
güvenli hale getirir.
Özellikler
‣ Auto Intellect/Face Intellect ile Time and Attendance modülünün entegrasyonu. Sanal okuyucular, çalışanların zamanları ve katılımı hakkındaki raporlar için gereken verileri oluşturabilir. Çalışan yüzlerinin veya plakaların tanınması, gerekli tüm bilgileri sağlar. Bir yüz veya plaka başarılı
bir şekilde tanındığında, “Geçişe izin verildi” olayı oluşturulur. Bu, örneğin bir çalışanın çalışma
gününün başlangıcını işaretlemek için kullanılabilir.
‣ “Geçişe izin verildi” ve “Geçiş reddedildi” olaylarına dayalı sistem işlemleri. Sanal kontrol noktaları, tanıma eşleşmelerine göre otomatik olarak etkinlikler oluşturabilir (geçişe izin verebilir veya
reddedebilir). Bu, makro veya komut dosyaları kullanarak olaya özgü reaksiyonları (röle kontağını
kapatma gibi) yapılandırmayı kolaylaştırır.
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Retail Intellect
PERAKENDECILER IÇIN VIDEO IZLEME ÇÖZÜMÜ
Ürün kaybını ve daralmayı önlemek için perakendecilerin mağaza alanlarını sürekli izlemesi gerekir.
Bu görev için en iyi sistemler video gözetimini ödeme terminali izleme ile birleştirir. Retail Intellect
modülü, Intellect’in yazar kasa/satış noktası cihazları ile iletişim kurmasını, tüm mağaza alanı için güvenilir koruma sağlamasını, satış noktası işlemlerini izlemesini, kayıpları caydırmasını ve soruşturmayı
hızlandırmasını sağlar.

ÖDEME IŞLEMLERININ IZLENMESI
Retail Intellect, yazar kasadaki metin ve olay bilgilerini, kayıt alanında bulunan kameraların video gözetimi ile
senkronize eder.

Hem gerçek zamanlı olarak hem de daha sonraki video izleme sırasında, operatör ekranın altında
bilgileri içeren metnin (başlıklar) bulunduğu bir alışveriş işleminin videosunu görür. Bu bilgiler makbuzun metnini ve yazar kasa çekmecesinin açılması veya bir ürün kodunun el ile girilmesi gibi makbuzda
gösterilmeyen olayları içerir. Bu yaklaşım, satış noktasında meydana gelen olayların tam resmini görmenizi sağlar.
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Ödeme işlemlerini izleme
Başlık arama. Retail Intellect, başlık içeriğine göre kaydedilmiş videoların aranmasına izin verir. Başlık
araması, belirli bir metin satırına dayalı olarak belirli bir süre boyunca ilgili tüm makbuzları ve bunlara
karşılık gelen video kayıtlarını bulmayı sağlar, örneğin: ürün adı, “indirim” kelimesinin geçmesi vb.
Kayıtlı videoyu izlerken, hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak için oynatma hızını ayarlayın ve belirli bir ürünün
kaydırıldığı an gibi durumları kare kare görüntüleyin.
Özelleştirilebilir arama ve rapor ekranı. Bir arşivdeki video kayıtlarını ararken standart sorgular kullanın veya özel sorular oluşturun. Sorgu sonuçları ekranda eşleşen makbuzların bir listesi olarak görüntülenir.
Seçilen makbuza karşılık gelen videoyu başlıklı olarak izleyin, listeyi yazdırın veya dosyaya kaydedin. Sistemdeki standart sorgular kümesi aşağıdakileri içerir: ürün listesi, ürün iadeleri, makbuz toplamı,
makbuzdaki eşya sayısı, iskonto miktarı, ürünün ağırlığı, bir ögenin birden fazla taraması ve diğer birçok
parametre.
Otomatik vurgulama. Operatörlerin hiçbir etkinliği kaçırmadıklarından emin olmak için, işlemin başlıklarında geçtiğinde farklı bir renkle vurgulanacak özel bir metin belirtin. Bu metin, örneğin, belirli bir
ürünün adı veya “toplam” kelimesi olabilir. Bu işlev, gerçek zamanlı video gözetimi bulunan kurulumlarda
verimliliği ve reaksiyon sürelerini iyileştirir.
Otomatik algoritmalar. Belirli olaylara tepki olarak EĞER...İSE reaksiyonlarını programlamaya imkan
tanıyan satış noktası işlemleri için modül. Örneğin otomatik reaksiyon, bir alarm mesajının gösterilmesinden oluşabilir. Tecrübe ile bu özellik, yeni ve potansiyel tehlikeli olaylar için reaksiyonların oluşturulmasını sağlar ve bunları sisteme girerek gerçek zamanlı gözetleme etkinliğini arttırır.

WEB RAPORU SISTEMI
Web Raporu Sistemi, sıradan bir web tarayıcısı
kullanarak olayları ve ilgili videoyu/verileri uzaktan
görüntülemek için uygun bir araçtır.
Web raporu özellikleri
Raporlar bir tablo olarak gösterilir: satırlar
satış noktası olaylarına karşılık gelir ve sütunlar
mağaza numarası, yazar kasa numarası, tarih ve
saat, kasiyerin adı ve daha fazlası gibi olay bilgilerine karşılık gelir.
Olay tablosuna ek olarak, bu olayların videosu makbuz metni ile birlikte ekranda görüntülenir. Bir video parçası ve makbuz bilgisi yazdırılabilir veya e-posta ile gönderilebilir.
Gerekirse rapor sütunları yapılandırılabilir ve
gizlenebilir.
Her bir kasiyer, yazar kasa ya da gözetleme operatörü için, ayrıca makbuzu iptal etme, makbuzdaki
kalemlerin sayısını kasıtlı olarak değiştirme gibi standart kasiyer usulsüzlükleri için raporlar oluşturulabilir. Standart usulsüzlüklerin listesi sürekli genişlemektedir. Bu, bir çalışanın belirli eylemleriyle ilişkili
ihlaller hakkında bilgi edinmeyi mümkün kılar.
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Kasiyer usulsüzlüklerinin tespiti
Web raporu sistemi kasiyerlerin yaptığı usulsüzlüklerin tespit edilmesini mümkün kılar ve aşağıdaki seçenekleri sunar:
‣ Önceden yapılandırılmış kümeleri seçme veya belirli bir yer/mağaza için yeni usulsüzlük türleri
ekleme.
‣ Alınan ürünün türüne bağlı olarak her mağaza için ayrı ayrı raporlar tasarlanmasını sağlayan
makbuzlar arasındaki süre gibi belirli usulsüzlükler için kriterleri yapılandırma.
‣ Kasiyer usulsüzlüklerini işlemek için bir gözetleme operatörü tarafından harcanan sürenin izlenmesi, böylece belirli bir usulsüzlüğü işleyen operatörün harcadığı zamanın belirlenmesi.
‣ Listede bir usulsüzlük türü seçildiğinde, görüntüleme kolaylığı için koyu harflerle gösterilmiştir.
‣ Listedeki her düzensizlik türü için açılan ipuçları, sınıflandırma için hangi kriterlerin kullanıldığını
gösterir.
‣ Belirli bir raporda yalnızca belirli türleri görüntülemek için usulsüzlükleri filtreleme.
Rapor oluşturma seçenekleri
Operatör bir raporlama dönemi ve olay durum grubu seçebilir.
Durum grupları ve bunlardaki olayların durumları sistem yöneticisi tarafından önceden ayarlanmıştır.
Örneğin, Nötr Olaylar ve Şüpheli Olaylar grupları oluşturulabilir.
İlgili durumlar, her grup için belirlenir. Bu nedenle Şüpheli Olaylar grubu, “Ürünün makbuzdan çıkarılması”, “Makbuzlu ürün için para iadesi” ve diğer durumları içerebilir. Operatörler, izleme yaparken olaylara
durum ataması yapar.

RETAIL INTELLECT: KULLANIM BAĞLAMI

Perakendecilik

Toptan ve lojistik

çıkış alanlarının video izlemesi, makbuzların
ve ödemelerin izlenmesi.

ürün yüklemenin/boşaltmanın, ağırlık ve miktarın
(UPC’ye dayalı olarak) ve depo içi hareketlerin
video izlemesi.

Retail Intellect, herhangi bir kaynaktan gelen metin bilgilerini kameradan alınan
videolarla birleştirebilir. Bu şekilde, sistemi, görsel izlemenin işlem izlemeyle birleştirilmesi gereken birçok bağlam için esnek kılar.
Ethernet

Cash Desk

COM port

Banknote Counter

Workstation

Retail Intellect Server (Y-splitter)
Cash Desk

Check Printer
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Retail Intellect ayrıca, perakendeci pazarlama zekası için de etkili bir araçtır: kaydedilen video, kameralarda görüldüğü gibi en popüler mağaza alanlarının ısı haritasını oluşturmak için analiz edilebilir.
Ziyaretçi sayısı ve sıra uzunluğu, Intellect’te pazarlama zekası için iki önemli modüldür.
Bu algılama araçları şunları yapabilir:
‣ Belirli bölgelerdeki/alanlardaki ziyaretçi trafiğini izleyin.
‣ Gelen ve giden ziyaretçileri sayın.
‣ En yoğun ziyaretçi zamanlarını belirleyin.
‣ Yazar kasa meşgul olduğunda gerçek zamanlı olarak bilgilendirin.
Bu araçlar sayesinde şirketler envanteri, yerleşimi ve ürün çeşitliliğini, karlarını artırmalarını ve maliyetleri
azaltmalarını sağlayacak şekilde kolaylıkla yönetebilirler.

NEDEN RETAIL INTELLECT
‣ Ürün kaybını ve daralmayı önleyin.
‣ Dolandırıcılıkla ve içeriden gelen tehditlerle mücadele edin: ödeme sonrasında makbuz iptali,
sahte iade, makbuzsuz iade, mağazadan ürün çıkarma, makbuzdan eşya çıkarma, bazı veya
tüm ürünler için makbuz kesmeme, yetkisiz yazar kasa çekmecesini açma, kredi/indirim kartını
kötüye kullanma vb.
‣ Hizmet kalitesini arttırın.
‣ Anlaşmazlıkları çözün.
Modülün uyumlu olduğu yazar kasa/POS cihazı üreticilerinin listesi için, bkz. sayfa 9. Burada ayrıca entegre
nakit sayma ve sıralama makinelerinin bir listesi verilmiştir. Giderek daha fazla cihaz için destek düzenli olarak
eklenir.
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AUTO INTELLECT

Auto Intellect: otomobiller, vagonlar ve kargo
konteynerleri için otomatik plaka tanıma özelliğine
sahip kara yolu trafik güvenliği sistemi.
AUTO INTELLECT TARAFINDAN GERÇEKLEŞTIRILEN BIRINCIL GÖREVLER
Kurumsal sahalarda araç hareketlerinin otomatik izlenmesi
Auto Intellect kamera videosuna dayalı olarak araçların plaka tanımasını gerçekleştirir. Auto Intellect,
tanınmış plakanın numarasını, aracın görüntüsünü ve de plakayı, tarih/saat damgasını, yer adresini
ve daha fazlasını içeren kısmen hareketsiz çerçeveyi özel bir veritabanına kaydeder. Sonuç, izlenen
alanlardan geçen tüm araçların bir kaydıdır.
Tek bir sistem sınırsız sayıda kamerayı, veri depolama/işleme sunucusunu ve operatör iş istasyonunu
birleştirebilir.

GB

Distributed
information
system

YR53 JEP

Traﬃc police station
Auto Intellect server,
local DB

Federal information
system, regional DB
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AUTO INTELLECT

Trafik ihlallerinin otomatik olarak belirlenmesi ve para cezası kesilmesi
Federal ve bölgesel veritabanları, trafik kurallarına uymayan araç sahiplerini tanımlamak için kullanılır ve daha sonra yol kenarındaki kameralardan elektronik olarak gönderilen fotoğrafları ve videoları
otomatik olarak işleyen bir sistem sayesinde bu kişilere trafik cezası kesilir. Trafik ihlallerinin otomatik
kaydedilmesi ve trafik cezalarının oluşturulması, belediye bütçeleri için ek gelir elde etmenin uygun
maliyetli bir yoludur.
Arena photo / video
enforcement system

GB

YR53 JEP

Traﬃc police station

Distributed
information
system

Auto Intellect Server,
local DB
AxxonSoft regional photo /
video enforcement system

Federal information
system, regional DB

Data processing
center

Araç arama
Auto Intellect, bir araç kameranın görüş alanına girdiği anda ANPR’yi devreye sokar. Tanınan plaka
numarası federal ve bölgesel çalıntı araç veritabanlarında kontrol edilir. Operatörler, tam ve bulanık
eşleşme olayları için uyarılar alır. Auto Intellect, tüm kayıtları özel bir ANPR veritabanında saklar. Çalıntı
bir araca ait plaka numarasını veya diğer verileri girerek veritabanında arama yapabilirsiniz. Auto Intellect, tüm tam ve bulanık eşleşmeleri bulur ve olay videolarını incelemenize izin verir.
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Trafik akışını optimize edin
Araç algılama araçları, araçların sayısını ve hızlarını hesaplayabilir ve trafik sıkışıklığının boyutunu
hesaplayabilir.
Otomatik ağırlık istasyonları
Tartım dahil araçla ilgili görevleri otomatikleştirmek için Auto Intellect’e özel modüller eklenebilir.
Weight Flow modülü, ilgili araçların zamanında raporlanmasını ve izlenmesini sağlar. Veriler gerçek
zamanlı olarak muhasebe ve ödeme sistemleri ile paylaşılır.

Traﬃc data collection

Auto Intellect
Server

Traﬃc light control

Traﬃc light control

ATVS
(Automated traﬃc
control system)

AUTO INTELLECT TARAFINDAN GERÇEKLEŞTIRILEN BIRINCIL GÖREVLER:
‣ Plaka numaralarının otomatik tanınması
‣ İstenen araç veritabanlarına (hukuki yaptırım veritabanları dahil) dayanan “yeni” araç plakaları
için otomatik uyarılar
‣ Tanıma verilerinin (fotoğraf/video ile) veritabanında daha sonra kullanılmak üzere saklanması
‣ Özel cihazlarla entegrasyon: fotoğraflı radar, akıllı kameralar vb.
‣ Trafik ihlallerinin otomatik olarak işaretlenmesi: hız yapma, kırmızı ışıkta geçme, dur çizgisini
geçme, yaya geçidinde durma;
‣ Araç türüne göre gruplanabilen trafik istatistikleri
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DEMIRYOLLARINDA AUTO INTELLECT

Demiryollarında Auto Intellect
Demiryolu kargo bütünlüğünün sağlanması, demiryolu şirketlerinin ve nakliye şirketlerinin günlük çalışmalarında
önemli bir görevdir. Olay incelemesi yapma, yüklenicilerin ve personelin izlenmesi için vagonların belirli kontrol
noktalarından geçtiğini doğrulamak için bir araca ihtiyaç vardır. Böyle bir entegre sisteme örnek, AxxonSoft’tan
Auto Intellect’dir.

Auto Intellect, kargo ve yolcu vagonlarındaki numaraları video görüntülerine göre otomatik olarak
tanır ve bu bilgiyi kaydedilmiş video ile senkronize eder ve bir veritabanına kaydeder. Sistem her vagon için, kontrol noktası geçiş zamanı, kontrol noktasının adı ve ilgili hareketsiz çerçeve ile bir rapor
oluşturabilir. Bu sayede demiryolu hareketleri ve kargolar hareket halinde veya bir demiryolu deposundayken iyi bir şekilde korunur.

DEMIRYOLLARI IÇIN AUTO INTELLECT ÖZELLIĞI
Auto Intellect, hareketleri otomatik olarak ayrıntı dereceleriyle kontrol noktalarından geçen her vagon seviyesinde kaydetmek, verileri doğrulamak ve ayarlamak ve kaydedilen verileri geriye dönük olarak aramak ve analiz etmek için kullanışlı araçlar sunar.
‣ Tanıma kalitesini gösteren güven dereceleri ile birlikte vagonlardaki sayıların videoyla otomatik
olarak tanınması.
‣ Her vagon için veritabanına şunlar kaydedilir: vagon numarası, kontrol noktası geçiş tarihi ve
saati, kontrol noktasının adı ve tanıma kalitesi tahmini. Kontrol noktası geçişi ve yükleme işlemi
video ile kaydedilir.
‣ Kontrol noktası geçiş tarihi ve saati, her tren için veritabanına kaydedilir.
‣ Tanınan numaralar, hareketsiz çerçevelerle karşılaştırılarak doğrulanabilir ve ayarlanabilir. Her
sayıya metin yorumu eklenebilir.
‣ Otomobiller veritabanında, kontrol noktaları, zaman aralıkları, envanter numarası (veya kısmi
numarası) ve metin yorumlarına göre aranabilir.
‣ Her vagon için raporlar oluşturulur. Hareketsiz çerçeveler raporlara dahil edilebilir.

AUTO INTELLECT TARAFINDAN DEMIRYOLLARI IÇIN GERÇEKLEŞTIRILEN BIRINCIL
GÖREVLER:
‣ Vagonlardaki sayıların kontrol noktalarından geçerken otomatik olarak kaydedilmesi.
‣ Maksimum doğruluk için sayıların doğrulanması ve ayarlanması.
‣ Bir demiryolu deposundaki veya belirli bir rotadaki hareketi izlemek için çeşitli kontrol noktalarından vagon geçişinin yüksek güvenilirlikte raporlanması.

TANIMA ALGORITMASININ AVANTAJLARI
Vagon numaralarının okunaklılığı ve standart formatına* ilişkin şartlara her zaman uyulmaz. Zayıf
görünen, şablonla yazılmış ve düzensiz bir şekilde yazılmış sayılar yaygın bir durumdur. AxxonSoft uzmanları, sayı tanıma konusundaki gerçek günlük deneyime dayanarak ve kurum içi testlerle (yaklaşık
10.000 raylı araç örneği ile), son derece yüksek kalitede sonuçlar veren tanıma algoritmasını seçtiler.
Piyasada mevcut olan algoritmaların çoğunun aksine, Auto Intellect’teki algoritma raylı araç şasisinde
boyanmış sayıları ve raylı araç depolarındaki sekiz basamaklı dahili referans numaralarını bile tanır.
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Ayrıca Auto Intellect’te vagon tanıma algoritmasının şu avantajlarına da dikkat edin:
‣ Sayı tanıma kameraları, balık gözü merceklerin kusursuz şekilde kullanılmasını sağlayan vagonlardan minimum mesafe uzaklıkta (~ 1 ila 1,5 metre) monte edilebilir.
‣ Maksimum tanıma kalitesi için, kameralar demiryolu kontrol noktasının her iki tarafına da monte edilebilir. Bu durumda, demiryolu aracının yanlarından birinin okunaksız bir numarası olsa
bile, diğer taraf yine de kullanışlı bir görüntü sağlayabilir.
‣ Yolcu vagonlarındaki sayıların tanınması, bakım depoları gibi birçok durumda yararlıdır.
‣ Trenler, tanıma amacıyla üçüncü taraf yazılımlardan (ağırlık izleme uygulamaları gibi) gelen
sensörler veya yazılımlar aracılığıyla vagonlara ayrılabilir.

* Uluslararası Demiryolları Birliği Broşürü 419-2, 428-1, 438-2, 920-1, 920-2, 920-10 ve 920-14 gibi resmi anlaşmalara tabidir.
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FACE INTELLECT

Face Intellect
Face Intellect, daha yüksek düzeyde alan güvenliği için video gözetimi ve/veya erişim kontrolü ile uyumlu otomatik yüz tanıma sistemidir. Yüz özelliklerinin biyometrik olarak endekslenmesi, ziyaretçilerin kimliğini (ve çalışanların kimliğini doğrulayarak) yüksek bir kesinlikte bilmenizi sağlar.

FACE INTELLECT TARAFINDAN GERÇEKLEŞTIRILEN BIRINCIL GÖREVLER
Yüksek görünürlükte, halka açık yerlerde güvenlik
Face Intellect, çok sayıda insanı çeken yerlerde güvenlik için idealdir: tren istasyonları, havaalanları,
metro sistemleri, stadyumlar ve diğer kritik tesisler.
Face Intellect yüzleri tanır ve ilgili kişileri tespit ettiğinde otomatik olarak uyarır. Yüz veritabanı
zaman içinde oluşturulduğundan, operatörler fotoğraf veya video karesine göre arama yapabilir. Yüz
tanıma modülü otomatik olarak geçmiş videoları tarar ve kişinin daha önce kamera görüş alanında
olduğu tüm örnekleri bulur.
Eğlence ve konaklama işletmeleri: müşterilerinizi tanıyın
Face Intellect, restoranlarda, kafelerde ve benzeri yerlerde yüz kontrolünü otomatikleştirebilir.
İstenmeyen kullanıcılar kamera önünde durduklarında işaretlenir.
Suçluların stadyumlardan uzak tutulması
Futbol Seyirci Kanunu, mahkemelere, ilgili ihlallerden mahkum olan suçluların futbol maçlarına katılmasını önleme yetkisi verir. Face Intellect, Futboldan Men Emirleri veritabanındaki futbol taraftarlarını belirlemeye ve stadyuma erişimlerini engellemeye yardımcı olur.
İzinsiz girişi önleme ve soruşturma
Face Intellect, aranan kişiler (suçlular veya sorun çıkardığı bilinen kişiler) tespit edildiğinde anında
güvenlik görevlisine bildirimde bulunur ve güvenlik personelinin gecikmeden tepki vermesine yardımcı
olur. Güvenlik videosu, ilgili kişinin hareket zamanını ve yönünü bildiren sistem tarafından kaydedilir.
Bu veriler daha sonra araştırma ve takip etme için kullanılabilir.
Ek olarak, Face Intellect hükümet ve/veya hukuki yaptırım veritabanlarıyla entegre edilebilir.
Face Intellect, KARS veri değişim protokolünü de desteklemektedir.

KAPSAMLI ENTEGRE GÜVENLIK SISTEMLERI
Entegre bir sistemin parçası olarak, Face Intellect, çoklu seviye ve güvenlik türüyle maksimum saha
koruması için çeşitli alt sistemlerle (video gözetimi, erişim kontrolü/yangın ve güvenlik alarmları/çevre
güvenliği, yüz tanıma, plaka tanıma) birlikte kullanılabilir.

ERIŞIM KONTROLÜ ENTEGRASYONU
Face Intellect ayrıca gelişmiş anti-passback kontrolü sağlamak ve güvenliği artırmak için erişim
yönetimine ve erişim kontrol sistemlerine entegre edilebilir. Özellikle yüz tanıma sistemi, bir alana
girmek için erişim kartını kullanan kişinin aslında bu kartın sahibi olup olmadığını doğrulayabilir.
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Ek olarak, Virtual Access Server modülü, yaklaştırmalı kartlar gibi geleneksel kimlik bilgilerini yüz tanıma ile değiştirmeyi mümkün kılar.

GELIŞMIŞ BIYOMETRIK KIŞI SAYACI
Face Intellect, yüz tanıma özelliğini kullanarak farklı ziyaretçileri saymanıza olanak sağlar. Sistem
ziyaretçilerin yüzlerini yakalar ve tanır ve bunları geçici bir veritabanında saklar. Bu veritabanı sadece
insanları saymak için belirlenen süre boyunca mevcuttur. Bu süre zarfında, çalışanlar (sistemin kalıcı
veritabanında kayıtlı olan yüzler) sayılmadığı gibi, bir yüz bir kez kaydedildikten sonra tekrar sayılmaz.
Belirli bir süre için farklı ziyaretçilerin sayısı bir raporda gösterilir.

FACE INTELLECT NASIL ÇALIŞIR?
Face Intellect, yüzleri tanımak ve yüzleri daha önce kaydedilen videolarla çapraz şekilde denetlemekten sorumlu iki modülden oluşur.
Yüz Tanıma modülü kamera görüş alanındaki yüzleri otomatik olarak yakalar. Kamera tarafından yakalanan her yüzün biyometrik profilini bir veritabanına kaydeder.
Similar Face Search modülünü belirli bir kişinin bulunduğu tüm video bölümlerini bulmak, birinin resmini sisteme yüklemek için kullanabilirsiniz. Sistem fotoğrafın biyometrisini hesaplar ve
veritabanı ile karşılaştırır. Benzerlik yüzdesine göre sıralanmış bir yüz listesi alırsınız. Aramanızı
daraltmak için birini seçin.
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ATM INTELLECT

ATM Intellect
ATM Intellect, AxxonSoft ile ortak olan ve bankacılık müşterileri için güvenlik çözümleri tasarlayan sistem entegratörleri tarafından uygulanır. Intellect platformu ile entegratörler, ATM’leri korumak ve çok çeşitli son müşteri
ihtiyaçlarını karşılamak için sistemler oluşturabilirler.

ATM INTELLECT MÜŞTERILERI IÇIN ŞUNLARI SAĞLAR:
‣ Video kaydet:
‣ Devamlı olarak
‣ Hareket algılama tetiklendiğinde
‣ ATM koruma sensörleri etkinleştirildiğinde (titreşim sensörü, güvenli kapı açma sensörü,
sıcaklık sensörü, yangın sensörü)
‣ ATM olaylarına bağlı olarak
‣ ATM işlem verilerini ve sensör okumalarını video arşivi ile senkronize edin.
‣ Uzaktan izleme iş istasyonundaki video arşiv fotoğraflarını ve işlem verilerini görüntüleyin.
‣ ATM’nin kontrol bilgisayarından sensör alarmlarını ve mesajlarını alın, işleyin ve kaydedin.
‣ Mevcut X.25 ve TCP/IP iletişim kanallarını kullanarak alarm mesajlarını, hareketsiz çerçeveleri ve
işlem verilerini uzaktan izleme iş istasyonlarına gönderin.
‣ ATM ve alarm sensörü olaylarına bağlı olarak uzaktan arama yapın.
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‣ ATM koruma sisteminin sağlığı ve durumu hakkında merkezi gerçek zamanlı izleme yapın.
‣ İşlemler, ATM olayları, alarm sensörü olayları ve donanımın/ağın sağlığı ve durumu hakkında
raporlar oluşturun.
Dayanıklı, kanıtlanmış Intellect platform mimarisi, sınırsız sayıda ATM’yi ve uzaktan izleme iş istasyonunu tek bir sistemde birleştirmeyi mümkün kılar.

ATM KORUMA ÇÖZÜMLERI
AxxonSoft ortakları tarafından oluşturulan ATM çözümleri, müşterilerin güvenlik gereksinimlerinin
etkin ve verimli bir şekilde karşılanmasını sağlar:
‣ Videoyu almak için ATM’leri ziyaret etmek zorunda kalmadan, işlemle ilgili olayları hızla çözün.
‣ ATM nakitlerinin yüklenmesi/boşaltılması ile ilgili personelin (gerçek zamanlı ve geriye dönük
olarak) eylemlerini izleyin.
‣ ATM’leri hırsızlardan ve magandalardan koruyun.
‣ Donanımı gerçek zamanlı olarak uzaktan izleyerek ATM’nin bakım maliyetlerini düşürün.
AXXONSOFT ORTAKLARI TARAFINDAN UYGULANAN ÇÖZÜMLER SBERBANK (MOSKOVA, KUZEYBATI RUSYA, VOLGA BÖLGESI, KUZEYDOĞU RUSYA), VTB (KUZEYBATI), RAIFFEISEN BANK AVAL VE DIĞER DEVLET
BANKALARI VE ÖZEL BANKALAR GIBI BANKALAR TARAFINDAN AKTIF OLARAK KULLANILMAKTADIR.
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SISTEM İZLEME MODÜLÜ

Sistem İzleme modülü
Sistem İzleme modülü, coğrafi olarak dağınık bölgelerden alarm alma ve işlemeyi ile ayrıca donanım sağlığını ve
durumunu izlemenizi sağlar. Sistem sağlığı ve durumu bilgisi, büyük, coğrafi olarak dağınık sistemlerin çalışmasını önemli ölçüde iyileştirebilir.

SISTEM İZLEME MODÜLÜ, AŞAĞIDAKI GÖREVLERI YERINE GETIRMEK IÇIN
TASARLANMIŞTIR:
‣ Tek bir kontrol merkezinden birçok alanın etkin şekilde gözetimi
‣ Herhangi bir alanda çekilen videonun görüntülenmesi (fotoğraflar ve video kısımları)
‣ •Uzak sistem alanlarında bakım şirketleri çalışanları tarafından gerçekleştirilen rutin işlerin
otomasyonu
‣ Geçmiş alarmların ve donanım arızalarının ayrıntılı raporlarla analizi
‣ Güvenlik operatörleri tarafından yapılan işin kalite kontrolü

MODÜL ARAYÜZÜ
Sistem İzleme modülünün özel arayüzü, alan donanımını görsel olarak görüntüler; anahtar sistem
bileşenlerinin ve alarmların durumunu gösteren rozetler bulunur. Her alan bir dikdörtgenle etiketlenmiştir: üst kısım alan adını içerir ve alt kısım kaynak türüne göre gruplandırılmış yapılandırılabilir sayıda
alarm göstergesi içerir.
Bir sistem bileşeninde alarmın etkinleşmesi veya arıza olması durumunda veya izlenen parametreler
izin verilen aralığın dışına çıkarsa, operatör derhal kırmızı bir resimli simge ile bilgilendirilir. Videonun
görüntüsü veya hareketsiz kareler alarma yanıt olarak yapılandırılmışsa, video/hareketsiz kareler ekranda görselleştirilir. Rozete tıklayarak, operatör alarm olayı hakkında ayrıntılı bilgi alabilir, gerekli işlemleri
yapabilir ve metin yorumları yapabilir. Operatörün tepki süresi, operatörlerin çalışmalarının sonuçlarını
ölçmeye ve derecelendirmeye izin veren sistem tarafından kaydedilir.
Arayüz, alan videolarına erişim, raporlama seçenekleri, yerel arşivlerde video araması ve bu sistemlerden/kameralardan kaydedilen video ve fotoğraflar sunar. İzleme modülü, bant genişliği gerçek zamanlı
olarak alanlardan video almayı önlerse, düşük bant genişliği koşullarına uyum sağlayabilir.

MODÜL IŞLEVLERI
Sistem İzleme modülü, aşağıdaki temel parametrelere dayanarak güvenlik sistemi bileşenlerinin
durumu hakkındaki mesajları alır, kaydeder ve görselleştirir:
‣ Kamera işletilebilirliği
‣ Ağ işleyişi
‣ Video alt sistemi yazılımının işletilebilirliği
‣ Kayıtlı video miktarı
‣ Sabit disk işletilebilirliği
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‣ Yangın/güvenlik ve erişim kontrol sistemlerinin işletilebilirliği
‣ UPS sinyalleri
Ek olarak, filtreleme seçenekleri, modül tarafından kaydedilip görselleştirilmesi gereken sistem
olaylarının ayrıntılı bir şekilde seçilmesine izin verir. Bu, yöneticilerin etkinleştirildiğinde, operatörlere
hemen ulaşan, alanlar için anahtar alarmları seçebilecekleri anlamına gelir. Olaylar Intellect’in kendisine iletilebilir, böylece Intellect kullanıcı tarafından belirlenen bir şekilde izleme modülü tarafından
oluşturulan olaylara (SMS mesajı veya yanıt ekibine gönderilen e-posta, sesli uyarı vb.) tepki verir.
Dahili istatistikler ve raporlama sistemi, dağıtık güvenlik sisteminin işleyişi hakkında çeşitli
genel ve ayrıntılı raporlar oluşturulmasını sağlar:
‣ Teknik arızalar hakkında rapor
‣ Alarm durumları hakkında rapor
‣ Video raporu
‣ Alarmlar ve donanım arızaları dahil olmak üzere çeşitli istatistiksel raporlar
Sistem İzleme modülünün faydaları
‣ Düşük bant genişliği koşullarında bile çok sayıda coğrafi olarak birbirinden uzak alanın merkezi
olarak izlenmesi.
‣ Alarmların hızlı bir şekilde alınması ve işlenmesi.
‣ Anında donanımsal arıza ve onarım durumu bildirimi.
‣ Sınırsız sayıda operatör iş istasyonu desteği.
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lite
Intellect Lite:
küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmel
Intellect Lite, Intellect’in temel özelliklerini ve Retail Intellect modülünü içeren geliştirilmiş bir versiyonudur. Bu
sayede, küçük ve orta ölçekli işletmeler ihtiyaç duymadıkları özellikler için ödeme yapmak zorunda kalmazlar.
Intellect Lite, perakendeciler dahil küçük ve orta ölçekli alanlar için idealdir.
SMB pazarına yönelik olan Intellect Lite, iş istasyonu sayısı sınırlı olmamakla birlikte dört sunucu ve
256 kamerayla sınırlıdır.
Diğer her bakımdan, Intellect Lite, tüm temel özelliklere sahip tam teşekküllü bir Intellect sürümüdür: interaktif alan haritaları, olay günlüğü, olaylara tepki vermek için otomatik komut dosyaları oluşturmak için araçlar ve daha fazlası.

Analog and IP
video cameras
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remote monitoring
workstations

GÜVENLI ŞEHIR PROJELERI

GÜVENLI ŞEHIR PROJELERI

Güvenli Şehir projeleri
Günümüz şehirleri karmaşık, çok katmanlı yapılardır. Çok sayıda alt sistem (ulaşım, telekomünikasyon, elektrik,
su temini ve diğerleri) için bu altyapının işleyişi ve etkileşimi kritik önem taşır. Operasyonel bütünlük, vatandaş
güvenliği ve kilit alanların güvenliğini sağlamak için yetkililerin, ilgilenilen olaylar hakkındaki bilgilere gerçek zamanlı ve geriye dönük olarak erişmeye ihtiyacı vardır. Gerçek zamanlı bir bilgi sistemi ile, çeşitli veri kümelerini çok
farklı kaynaklardan toplayabilir, birleştirebilir, analiz edebilir ve gruplandırabilirler. Her kıtada uygulanmış olan
Güvenli Şehir projelerinin misyonu budur.

«GÜVENLİ ŞEHİR» NEDİR?
Güvenli Şehir, şehir yetkililerine halkın ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayan hibrit otomatik sistemdir. Donanım ve yazılım, şehir genelinde video gözetimi ve teknik izleme sağlamak için kuruluşlar arası
iş akışlarıyla birleştirilmiştir. Kamu hizmetleri ve diğer kapsamlı altyapı sistemleri tek bir noktada izlenmektedir.
Güvenli Şehir, aşağıdakilerin tümünü kapsayan bir ağ oluşturur:
‣ Yerleşim alanları, anaokulları ve halka açık alanların video gözetimi
‣ Şehir altyapı alanlarında yangın/güvenlik alarmı ve giriş kontrol sistemleri
‣ Sayaçlar
‣ Konut alarmları
‣ Acil çağrı kutuları
‣ Coğrafi bilgi sistemleri (CBS)
‣ Ekolojik izleme, bina otomasyonu ve diğer SCADA sistemleri.
Güvenli Şehir ile yetkililer şunları yapabilir:
‣ Anahtar şehir altyapısını gerçek zamanlı olarak izleyin.
‣ Güvenlik ve hukuki yaptırım için doğru, zamanında durumsal farkındalığı sağlayın.
‣ Kontrol merkezine olan uzaklıktan bağımsız olarak kameralardan alınan video yayınlarını izleyin
ve acil durumlarda ilgili kurum ve paydaşları bilgilendirin.
‣ Video ve ses arşivleyin.
‣ Kaydedilen videoya dayalı olayları yeniden kurgulayın.
‣ İsteğe göre veya otomatik olarak video iletin.
‣ Destekleniyorsa, diğer otomatik sistemleri de entegre edin.
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INTELLECT: EVRENSEL GÜVENLİ ŞEHİR PLATFORMU
Güvenli Şehir projelerinde Intellect, mevcut alt sistemlere yeni alt sistemler için destek entegre ederek kontrol merkezleriyle dağıtık bilişim dizgesi olarak hareket eder. Rutin görevlerin otomasyonu,
izlemeyi kolaylaştırır ve operatörleri daha verimli hale getirir.

VATANDAŞTAN POLİSE ACİL ÇAĞRI SİSTEMİ
Intellect yazılımını temel alan bir acil çağrı sistemi, arayanları hızlı bir şekilde polis çağrı merkezine
bağlayabilir. Aramalar, SIP protokolünü kullanan çağrılar da dahil olmak üzere şehir caddelerine kurulan çağrı kutuları üzerinden yapılır. Ünitedeki acil çağrı düğmesine basmak, çağrıyı telsizciye iletir. Aynı
zamanda, sunucu, arayan ile telsizci arasındaki konuşma ile senkronize olan, arama kutusuna kurulu
kameradan video kaydetmeye başlar. Telsizci arama için gerekenleri yapar, arayanla konuşur ve gerekirse arama kutusunun bulunduğu yere polis yardımı gönderir.

GÜVENLİ ŞEHİR KURULUMU VE DAĞITIMI
Güvenli Şehir sisteminin kurulması ve dağıtılması, müşterinin ihtiyaçlarına (genellikle şehir yönetimine) ve sistemin ölçeğine ve hedeflerine bağlıdır. Sürecin ana hatları aşağıda belirtilmiştir. Resimler,
Güvenli Şehir sisteminin şehir genelinde ve ilçe düzeyinde segmentlerini göstermektedir.

İLÇE SEGMENTİ
Teknik merkez, takas merkezi ve ilçe izleme merkezi olarak görev yapmaktadır. Bölgedeki tüm kameralardan gelen videoların yanı sıra diğer bilgiler de buraya gönderilir. Buradaki operatörler, videoyu
izlemek ve acil durum arama kutularından gelen aramaları yanıtlamaktan sorumludur.

Monitoring workstation of
Emergency / Police Vehicle
Service at Control Center

Control and direction
of emergency crews

Regional segment

Monitoring workstation in Control Center
at city administration

of a “Safe City” system

GIS data,
voice communication
to the regional segment

Video and data streams
from the municipal segment
upon request

Municipal Head Oﬃce
of Internal Aﬀairs

City administration
Video, integrated data
from housing and public
utility systems

Video, voice communication,
location of emergency crews
GIS server

Regional segment
of a “Safe City” system

Message handling
server

Regional segment
of a “Safe City” system

External systems
gateway server

Ministry of Emergencies
Control Center AWS

Emergency vehicle control
and direction
Video, voice communication,
location of emergency /
police vehicles

Ministry of Emergencies
Control Center
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Video, traﬃc
parameters

Traﬃc control center

Yönetim şirketi sistemin teknik yönlerini izler, kameranın istenen çalışma süresi boyunca çalışmasını sağlar ve her fatura döneminin sonunda teknik hizmetler için ödenecek tutarı hesaplar. Kamera
durumu, otomatik kalite kaybı/sabotaj tespit araçlarıyla izlenir.
Kontrol merkezinde çağrıları önceliklerine göre cevaplayan kolluk kuvvetleri ve ilk yardım ekipleri
dahil, ilk müdahale ekipleri.
İlçe için fatura merkezi. Sayaç okumaları burada faturaları oluşturmak için kullanılır.
Diyagramda ayrıca Güvenli Şehir sisteminin bir parçası olarak izlenen şehir segmentleri de gösterilmektedir: yerleşim alanları, ana yollar ve acil durum arama kutuları bulunan toplanma noktaları.

District segment of
a “Safe City” system

Video and data streams
to the municipal segment
upon request

Data streams from
the municipal segment
Surveillance of
congested areas

Surveillance of traﬃc arteries

Video, voice
communication

Video, traﬃc parameters,
parking violations

Residential video surveillance

Emergency
communication

Video, alarms,
physical indicators
Multifunction compute server —
building controller

Power supply

District control center

Elevator
control

FSA (Security and
ﬁre alarms)

Emergency response
services

Resource accounting

Security alarms
Emergency alarms

Actuator mechanisms

Voice communication

Facility
management
company

Processing center

ŞEHİR GENELİ SEGMENTİ
Sistemin merkezinde, tüm ilçe düzeyindeki segmentlerden veri alan ve depolayan Güvenli Şehir
kontrol merkezi bulunuyor. Hub, GIS ve fatura merkezi ile arayüz oluşturur. Video ve ses buradan acil
durum müdahalesi bulunan iş istasyonlarına ve kolluk kuvvetlerine, trafik kurumlarına ve gerekirse
belediyeye gönderilir. Bilgiler ihtiyaç halinde dış paydaşlarla paylaşılabilir.
Küçük şehirler için burada gösterilen bölge segmenti yeterli olabilir. Bu durumda, tüm şehir hizmetleri ve acenteleri ile arayüz oluşturarak, şehir geneli bir segment ortaya çıkar. Daha küçük şehirlerde
bulunan Güvenli Şehir sistemleri, bölgesel, il veya eşdeğer düzeyde şehir düzeyindeki eşdeğer işlevleri
yerine getiren bölge veya il genelinde bir ağda birleştirilebilir.
BUGÜNE KADAR, INTELLECT DESTEKLI GÜVENLI ŞEHIR PROJELERI DÜNYA GENELINDE 150’DEN FAZLA
ŞEHIRDE KONUŞLANDIRILDI.
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