Intellect Enterprise
Plataforma PSIM aberta para escalabilidade e integração ilimitadas

O Axxon Intellect Enterprise 4.8 é sua escolha ao gerenciar centenas ou milhares de câmeras em um sistema de segurança personalizado, ou quando precisar integrar CCTV com controle de acesso, alerta de intruso ou detecção de fogo com
funcionalidades sofisticadas como reconhecimento facial, monitoramento de tráfego de rua e monitoramento POS incluso.

• Escalabilidade ilimitada
• Sistema híbrido para gerenciar câmeras analógicas e IP simultâneamente
• Integração com sistemas de controle de acesso, alerta de intruso e alarme de fogo.
• Análise de vídeo e áudio e busca forense
• Módulos adicionais: POS, reconhecimento de
chapa de veículo, reconhecimento facial e busca por rosto, monitoramento de tráfego de rua
• GUI completamente customizável
• Modelo de gestão orientada por eventos
• Compressão de vídeo: H.264, MPEG-4, MJPEG,
Motion Wavelet (nativo)
• Compatibilidade com câmera megapixel
• Dewarping de imagem de câmera panorâmica
(fisheye)
• Suporte para armazenamento externo
• Serviço de notificação (Voz, SMS, MMS, Email)
• Sistema de relatório avançado pela web
• Controle de qualidade de sinal de vídeo
• Serviço de failover
• Acesso web & móvel

Essas capacidades fazem do Intellect Enterprise 4.8 a
soluçãoperfeita para grades instalações em bancos, monitoramento de cidades, postos de combustível, instalações de óleo e gás, infraestruturas críticas e transportes
(aeroportos e ferrovias). Integração POS permite coordenar gerência de recintos de vendas, garantindo segurança e proteção para operações do dia-a-dia.
Com mais de um milhão de licensas vendidas nos últimos 5 anos, o Intellect Enterprise 4.8 é um pacote de software que não ficará obsoleto e está pronto para atender
o mais alto padrão de flexibilidade e facilidade de uso.
Criado para funcionar em grandes implementações, sua
estabilidade –até mesmo nas piores condições de banda
larga limitada e presença mínima de hardware.
Como um sistema unificado de gestão de segurança,
o Axxon Intellect integra toda e qualquer aplicação de
segurança, sistema e dispositivo – incluindo novos sistemas baseados em IP, soluções e produtos top de linha, e
dispositivos antigos – em um único ambiente.
Por ter sido criado com uma arquitetura orientada
à objetos, o Axxon Intellect é fácil de instalar, usar e gerenciar. O sistema é facilmente apliado, então quando
sua empresa atingir novos níveis de crescimento, você
poderá expandir no seu investimento inicial. Você não
terá mais que fazer sua empresa passar pela frustração e
stress financeiro de uma alteração de sistemas.
O Axxon Intellect possui análise de áudio e vídeo inteligente já embutida para reconhecer eventos e com a
capacidade de reagir a eles prontamente. O módulo Intellect Enterprise pode ser instalado e lançado em diferentes computadores conectados em uma rede, forncendo
assim uma solução completa para operação, controle e
monitoramento remoto.
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• Permanência (Loitering) - ativado quando o objeto permanece por
algum tempo dentro da área especificada pelo usuário.

• Entrada de zona – ativado quando qualquer objeto aparece dentro da
área especificada pelo usuário

• Saída de zona – ativado quando o objeto sair da área especificada
O Axxon Intellect Enterprise 4.8 incorpora um sistema de análise de imagens
de vídeo poderoso. Ele inclui as seguintes ferramentas de detecção de vídeo:

• Movimento – Captura qualquer movimento em cena.
• Mudança de plano de fundo – ativado se houver uma tentativa de virar a
câmera

pelo usuário ou quando o objeto localizado na área desaparecer do
campo de visão da câmera.

• Análise de vídeo de placa em câmeras IP
• Análise de áudio: vidro quebrado ou alarme de carros
• Contagem de tráfego de uma loja, ou gerenciamento de filas.

• Queda da qualidade da imagem – ativado quando a qualidade da imagem
piora devido a borragem, lentes sujas ou ofuscadas, ou escurecimento da
imagem, etc.

• Objetos abandonados – ativado quando um objeto (valise, caixa, mala,
etc.) aparece em cena e permanece imóvel por algum tempo

• Cruzamento de linha – ativado quando um objeto em movimento cruza
uma linha virtual na direção especificada pelo usuário.

• Movimento em área restrita – reconhece movimento em uma área especificada pelo usuário.

• Parada em área restrita – ativado quando o objeto para e permanece imóvel por algum tempo dentro da área especificada pelo usuário.

Busca Forense
Busca forense é um sistema para buscar gravações de vídeo no
arquivo. Durante a gravação de vídeo, a Busca Forense grava as características de todos os objetos em movimento na cena. A Busca
Forense permite buscar gravações de vídeo por registros que correspondam determinados parâmetros: área e direção de movimento
de um objeto, velocidade, tamanho, cor, etc. Dentro de segundos a
Busca Forense encontra todos os registros que correspondem à busca do usuário.
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O módulo de reconhecimento de chapas de carros da Axxon, integrado no Axxon
Intellect e usando o mecanismo Adaptive
Recognition engine, é ideal para agências
que aplicam a lei e para empresas (e.g. operadores de estacionamento). O módulo de
Controle de Tráfego fornece dados sobre o
trânsito em tempo real, necessários para otimizar fluxos de tráfego, prever problemas e
diminuir congestões. Detectores de trânsito
te avisam sobre possíveis afunilamentos e
fornecem a orientação necessário para avaliar impasses, prevenir bloqueios, supervisionar fluxos de trânsito e monitorar uso da
capacidade de estradas para planejamento a
longo prazo.

Caixa eletrônico

O Axxon Intellect Enterprise 4.8 inclui
módulos de Reconhecimento Facial e Busca
Facial, usando os mecanismos de reconhecimento Cognitec e VeriLook. O módulo de reconhecimento facial automaticamente detectaa e captura um rosto humano em cena, e o
compara a base de dados de fotos para poder
identificar pessoas de interesse. O módulo de
Busca Facial cria uma base de dados de todos
os rostos capturados pelas câmeras de vídeo e
permite buscas por rostos similares.

Terminal POS

O sistema POS integrado da Axxon Intellect sincroniza vídeo de uma área de caixa e o
texto de cada conta, e permite a você manter
controle do processo da troca de bens por dinheiro.

•

Display de dados sincronizado: o texto nas
notas fiscais é sobreposto ao vídeo das
transações

•

Notificação de atividades suspeitas: entrega de troco, dando discontos, cencelando
compras, etc.

•

Pessoas são identificadas independentemente de barbas, estilo de cabelo, uso de
óculos, envelhecimento ou ângulo, e em
uma variedade de condições de fundo.

•

Contagem de tráfego na loja e gerenciamento de filas podem ser utilizados para
analisar a carga de trabalho e otimizar
operações na loja.

•

Integração fácil com sistemas existentes

•

•

Sincronização automática com bases de
dados de usuários

Capacidade flexível de conexão via LAN,
WAN ou conexões discadas.

•

•

Integração com sistema de controle de
acesso

Integração fácil com os terminais POS mais
populares. Para terminais não suportados
de fábrica, nós forneceremos uma solução
personalizada.

Especificações técnicas
Número máximo de inputs
de vídeo

Ilimitado

Máximo de estações cliente
remotas

Ilimitado

Codecs suportados

H.264 )
MPEG4
MJPEG
Motion Wavelet
MxPEG

Resolução da imagem

Até 10 megapixels

Possibilidades de exportação

AVI, JPEG, BMP, XLS, WAV

Zoom Digital

x2, x4, x8, x16

Monitoramento e gravação
de áudio

Sim

Vídeo/Áudio Sincronizados

Sim

Streaming de áudio duplex

Sim

Controle PTZ

Janela de diálogo, mouse,
joystick USB, controle PTZ
analógico, paine

I/O dry contacts
(por computador)

64 in / 64 out
Cartões de captura de vídeo

Software de compressão
de vídeo

FX4
FX8
FX16
FX-HD4

Hardware de compressão
de vídeo

Stretch VRC6xxx
Stretch VRC7xxx

Dispositivos móveis

Celulares, PDAs, iPhone

Compatible IP cameras
ONVIF, PSIA, 3S Vision, ACTi, Alinking, Arecont Vision,
ARH, Arlotto, Asoni, Avigilon, Axis, Basler, Beward, Bosch,
Brickcom, Canon, Cisco, CNB, Compotrol, Dahua, Dallmeier,
Dynacolor, EPI, Etrovision, ETZ, EverFocus, eVidence,
FineCCTV, FlexWatch, Ganz, Geovision, Grandstream,
Grundig, Gunnebo, HikVision, Hunt, iCanTek, Infinity,
Infinova, InMotion, IQinVision, J2000IP, JVC, LG, LTV, Magic
Box, Mango DSP, March Networks, MBK, Mediatronix, Merit
Lilin, Messoa, MicroDigital (MDi), Mobotix, MOXA, Novus,
Optelecom-NKF, Panasonic, Partizan, Pelco, PixEYE, Planet,
Probe, RIVA, RVi, Samsung Electroniсs, Samsung Techwin,
Santec, Sanyo, Sentry360, SimpleIP Cam, Smartec, Sony,
StarDot, Stream Labs, Stretch, TEDD, Tibet, TRENDnet,
UDP, V1netIP, Vision, VisioWave, Vivotek, VoIP Group, Yudor
Technologies
Compatible POS systems
Aloha Technologies, Borlas Retail, Dresser Wayne, FIT, IBS,
IPS, NCR Real POS, POSitouch, Retalix, Scheidt&Bachmann,
System Group, Tendo, TillyPad, UCS, VIMAS Technologies,
Wincor Nixdorf

Ánalise de vídeo

Movimento
- Mudança de plano de fundo
- Queda da qualidade da imagem
- Objetos abandonados
- Cruzamento de linha
- Movimento em área restrita
- Parada em área restrita
- Permanência (Loitering)
- Entrada de zona
- Saída de zona
- Análise de vídeo de placa em câmeras IP
- Contagem de tráfego de uma loja, ou gerenciamento de filas

Busca Forense

Critérios de Busca:
- Cruzamento de linha virtual com direção de movimento definida pelo usuário dentro da zona
- Entrada de zona
- Saída de zona
- Movimento de uma área para outra
- Objeto apareceu na zona
- Objeto desapareceu da zona
- Parada na zona
- Presença na zona por mais de 10 segundos
- Objeto abandonado
Critérios adicionais: encontrar objetos de uma cor
selecionada ou objetos que cruzam uma/múltiplas
linha(s) com velocidade definida

Análise de áudio

Usando o mecanismo Audio Analytic:
- Alarme de carros
- Vidro quebrado

Módulos de vídeo
opcionais

- Reconhecimento de chapa de veículo
- Reconhecimento facial
- Busca facial
- Monitoramento de tráfego viário
- Integração POS

Gerenciamento de
eventos

- Regras definidas pelo usuário
- Linguagem avançada de script programável para
maior flexibilidade

Gerenciamento de
mapa embutido

- Planta 2D
- Modelamento visual 3D

OS

Windows XP SP3 Vista SP2   
Windows Server 2003 SP2 2008 SP2  
3 
32-bit and 64-bit

Mínimo RAM

2GB (4GB Recomendado)

Cartão de vídeo

ATI, Nvidia
Mínimo: 512 MB

CPU

Intel Core 2 Duo ou superior
PTZ Compatíveis

Pelco, Panasonic, Samsung, Sony, Sensormatic, Mintron, Nevis, JVC, Ganz,
CNB, Dynacolor, Fastrax II, LTC, Kalatel, Kocom, Vortex, VCL, Dongyang,
CBC, American Dynamics, Lilin, DTRMX, Yaan, Sunkwang, Everfocus, Sanyo,
Videotec, Yoko, Oko and TC-404
Sistemas de compatíveis de Controle de Acesso, Fogo e alarme de segurança
Honeywell, Sorhea, Intrepid, Unipos, Satel, Paradox, HID, Paxton, Optex,
Polon, Salto

www.axxonsoft.com

