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AxxonSoft

Perfil da empresa

2019

2018
África Ocidental

2017
Busca Forense
A AxxonSoft é uma das pioneiras em desenvolvimento de
tecnologias de pesquisa forense para vídeos gravados.
As ferramentas de Busca Forense reduzem drasticamente o
tempo gasto na procura por incidentes armazenados no
arquivo de vídeo. Tudo o que o usuário precisa fazer é
colocar os parâmetros para o evento desejado (por
exemplo, fazer o upload da foto de uma pessoa, inserir a
placa do veículo ou o tamanho e cor de um objeto) e os
analíticos da AxxonSoft encontrarão em questão de
segundos todas as gravações que contenham a informação
mencionada anteriormente.

HISTÓRIA
DA AXXONSOFT
TECNOLOGIA
& EXPANSÃO

Canadá, Tailândia,
África Oriental

2016
Reino Unido,
República Tcheca,
Paquistão

2015
China
Coréia, China, Itália, Irã,
África do Norte

2013
Comunidade de
Desenvolvimento da África
Austral, Brasil, Malásia,
Polônia, Arábia Saudita

2012
Emirados Árabes Unidos,
Índia, Turquia, Países
Bálticos

As análises de vídeo baseadas em deep
learning são aplicáveis para de-tecção
de pessoas e veículos. Mais de 10.000
dispositivos IP integrados.
Deep learning oferece uma nova
abordagem para a detecção de fogo e
fumaça. Performance aprimorada com
suporte à H.265 e Intel Quick Sync para
decodificação de vídeo.
Intellect é o primeiro software a incorporar o ONVIF Perfil G. Mais de 8.500
dispositivos IP suportados.
2014
Novos recursos incluem dewarping de
câmeras fisheye via GPU
e a tecnologia GreenStream para
otimização de largura de banda.
Axxon Next é lançado como VMS
baseado na plataforma NGP com
escalabilidade ilimitada. A tecnologia
TimeCompressor fornece um conveniente resumo visual de eventos.
Tecnologias de Pesquisa Forense
são introduzidas nos vídeos gravados.
Adicionado suporte à análise de vídeo
na borda em dispositivos IP para
receber eventos de detecção de vídeo
e metadados (descrições da cena).

2010

AxxonSoft junta-se ao ONVIF como um
membro colaborador. Auto In-tellect
começa a gravar violações de trânsito.

EUA, Singapura,
México, Bulgária

2009

2008
2006

Desde 2016 a AxxonSoft vem ativamente desenvolvendo
ferramentas de vídeo analítico baseadas em deep learning.
Em 2017, a empresa implementou um ciclo completo para
treinar a IA da análise de vídeo e atender às necessidades de
um ambiente em particular. A rede neural da AxxonSoft
aprende a executar tarefas específicas do cliente a partir de
vídeos coletados no local.

Lançado o serviço de vigilância em nuvem AxxonNet. Os produtos AxxonSoft
garantem conformidade com GDPR.
A detecção de itens abandonados
agora é baseada em deep learning.

2011

Alemanha, Espanha,
Argentina

Deep Learning

O kit de ferramentas de distribuição do
OpenVINO ™ da Intel® é integrado. A
AxxonSoft se torna o primeiro
desenvolvedor de VMS a suportar o
perfil ONVIF T. O Analítico de
Comportamento é adicionado ao
conjunto de ferramentas da IA.

Axxon Smart IP é lançado como
a primeira versão de VMS baseada
na plataforma NGP. Intellect suporta
H.264.
134 dispositivos IP de diversos
fabricantes são integrados.
Novos conceitos na Plataforma de
Nova Geração (NGP) incluem Arquitetura Micromodular e sistema de
arquivo SolidStore.

2005

São incorporadas novas soluções para
nichos de mercado: POS Intellect, Auto
Intellect, ATM Intellect, e Face Intellect
(veja página 5).

2004

Primeiras integrações ACFA. Adicionado
suporte para dez câmeras IP da Axis.

HQ

2003

O codec proprietário Motion Wavelet
abre caminho para construção de
grandes sistemas de vigilância por
vídeo digital. O conceito de plataforma
de segurança universal é implementado no Intellect.
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Axxon Next VMS
Um sistema de videomonitoramento que combina tecnologias
inovadoras e experiência em implantação de dezenas de milhares
de sites. Um produto balanceado que pode ir ao encontro das
necessidades de qualquer projeto, independentemente de sua
escala ou complexidade.
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Intellect PSIM
O Axxon Intellect Enterprise é a melhor escolha para o gerenciamento de
centenas de milhares de câmeras num sistema de segurança moldado
para o cliente, ou quando se faz necessário integrar o sistema de CFTV
com controle de acesso, proteção perimetral, alarmes de incêndio e de segurança, provendo funcionalidades sofisticadas como reconhecimento facial,
reconhecimento de placas, monitoramento de tráfego, POS ou ATMs.

ARQUITETURA DISTRIBUÍDA
E INFINITAMENTE ESCALÁVEL

QUATRO NÍVEIS
DE AUTOMAÇÃO

INTEGRAÇÃO DE BAIXO NÍVEL
COM DISPOSITIVOS DE BORDA

ATM

Intercoms

Sistemas
de caixa
registradora

Câmeras
analógicas
SD e HD

INTELLECT
ENTERPRISE

BACnet

OPC

Dispositivos IP

Alarmes de incêndio
e segurança

Proteção perimetral

35+

10,000+

35+

10+

modelos

Vantagens da plataforma integrada

•

•

Sistemas
de alertas

Controle de acesso

sistemas

•

SNMP

Combina equipamentos de diferentes fabricantes e os
gerencia através de um único centro de controle.
Minimiza os custos financeiros de instalação no
estabelecimento ao reduzir o hardware e o software
necessário para conexão dos equipamentos existentes
ao sistema.
Implementa novas características que não estão disponíveis em sistemas proprietários.

sistemas

sistemas

•

Reduz a quantidade de informação que o operador deve
processar através de uma interface mais intuitiva.

•

Obtém uma melhor análise situacional baseada nas
informações provenientes de várias fontes.

•

Automatiza a tomada de decisão para situações padrão.

•

Reduz consideravelmente a probabilidade de erros do
operador.

•

Maior proteção ao sistema contra interferências
externas.
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Soluções integradas
Os usuários podem selecionar apenas os módulos necessários para construir um sistema efetivo, feito sob medida para as necessidades de segurança de seu site, e com a garantia de que terão um sistema robusto, com recursos precisos e a um custo mínimo.
ACFA Intellect
Ferramenta completa para sistemas de controle de acesso, alarmes de
incêndio e de segurança, e gestão de segurança perimetral usando a
plataforma Intellect PSIM. Suporta dúzias de sistemas ACS, PSS e FSA.

Módulo de monitoramento do sistema
Recebe e processa alarmes de sites amplamente dispersos e
monitora a condição do hardware e software, mesmo em áreas com
baixa banda larga. Pode melhorar drasticamente as operações de
sistemas grandes e amplamente distribuídos.

Retail Intellect

Auto Intellect

Oferece aos varejistas proteção e inteligência valiosa ao combinar
vigilância na loja, analíticos específicos do setor e monitoramento das
transações. A ferramenta de detecção “Sweethearting”, analisa vídeos
baseada em deep learning, ajuda a prevenir perdas financeiras no
caixa. Os varejistas podem detectar quando o operador do caixa age
em conluio com o comprador para falsificar o escaneamento de
mercadorias.

Monitora o fluxo de tráfego de rodovias e registra veículos, containers
e vagões através do reconhecimento de placas e caracteres. Ele
controla o acesso de veículos nas instalações e mantém o controle das
vias ao gravar violações de trânsito e coletar dados estatísticos de
tráfego.

Face Intellect
ATM Intellect
Automatiza o monitoramento dos ATMs e quiosques de pagamento ao
integrar vídeo e transação de dados. O sistema rastreia os alertas junto
ao Módulo de Monitoramento do Sistema para proteção de ativos em
tempo real.
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Desenvolvido para lugares públicos e locais de importante
infraestrutura nos quais o controle de acesso é crítico. O software de
reconhecimento facial identifica pessoas e também captura, armazena
e recupera faces que coincidem ou se assemelham com uma foto.

TECNOLOGIAS AXXONSOFT
IA - poderosos analíticos

Pesquisa forense inteligente

MomentQuest

Analítico de comportamento
Esse analítico reconhece situações
perigosas, detectando posturas humanas
específicas: por exemplo, braços levantados
de um caixa ou uma pessoa agachada em
um caixa eletrônico. A notificação
antecipada de alarme permite que a polícia
ou a segurança corporativa neutralizem a
ameaça rapidamente.

Detecção de ação com arma de
fogo
Com base no analítico de comportamento, a
ferramenta realiza o reconhecimento em
tempo real de uma pessoa com o
comportamento de um atirador. Alertas
rápidos minimizam os riscos para indivíduos,
grupos e instalações.

Realiza análise de cena em tempo real e
gera um fluxo de metadados. Para
recuperar imagens gravadas de um evento,
basta
digitar
critérios
específicos:
movimento na(s) área(s), cruzamento de
uma linha, cor ou tamanho do objeto, etc.
Dentro de segundos, o sistema exibe as
informações relevantes em miniaturas de
vídeo.

Detecção de fumaça e fogo
A detecção inteligente de vídeo por fogo e
fumaça opera em áreas onde outros tipos de
sensores são ineficazes, por exemplo em
espaços abertos. Ele fornece detecção
antecipada de pontos de acesso de incêndio,
o que leva a uma redução significativa no
dano.

TimeCompressor
Captura objetos em movimento em
momentos diferentes e os exibe em uma
sinopse de vídeo condensada. A ferramenta
é uma alternativa viável para percorrer
horas de filmagem.

Pesquisa de face e placas

Rastreador de objetos específicos
Quando aplicado ao Rastreador de Objetos, o filtro de rede neural detecta com precisão
tipos específicos de objetos em movimento, por exemplo humanos ou veículos. Essa
tecnologia pode filtrar falsos alarmes em cenas movimentadas, onde vários objetos em
movimento podem interferir nos resultados.

O Axxon Next captura e reconhece rostos
humanos e placas de veículos. Você pode
verificar rapidamente a foto de uma pessoa
ou um número de placa de veículo, completo
ou parcial, em relação ao vídeo. Múltiplas
pesquisas de câmeras também são possíveis.
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Axxon Retail Suite
Mapa de calor
Um mapa de calor é uma representação gráfica da atividade do visitante (números de
visitantes/tempo gasto) em diferentes áreas da loja. O mapa de calor pode ser gerado a
partir de todos os dados de rastreamento de objeto ou objeto específico (semelhante aos
critérios de filtragem usados no MomentQuest).

Supervisão de POS
O Axxon Next recebe dados de caixas
registradoras e os vincula a feeds de vídeo.
O texto do recibo é sobreposto ao vídeo ou
exibido em um painel separado. Você pode
usar os dados de recebimento para recriar
os vídeos de transação de PDV da gravação.

Gerenciamento de filas
A ferramenta detecta o número de pessoas nas áreas de enfileiramento.
Quando você conhece números reais de clientes, pode gerenciar recursos humanos, tanto a
curto como a longo prazo.

Idade e sexo estimados
Ferramenta de estimativa de idade e sexo
dos visitantes. Os dados salvos podem ser
usados
para
análise
de
clientes,
segmentação por sinalização digital e
outros fins de marketing.

Acesso via Web a relatórios amplos
Contador de visitantes
Essa ferramenta conta os clientes que
entram ou saem da loja ou de uma área
específica. As informações coletadas podem
ser usadas, juntamente com os dados de
vendas, para estimar sua taxa de conversão
de vendas e/ou para pesquisa de mercado.
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Você pode criar relatórios personalizados com base em dados de transações de PDV,
contagem de visitantes, tamanho da fila, estimativa de idade e sexo e outras ferramentas do
Axxon Retail Suite. A interface web permite obter relatórios de qualquer loja dentro de sua
cadeia de varejo através da Internet.

AXXONSOFT CASES
Governo e Espaços Públicos
•

Eleições Presidenciais 2014, Tunísia

•

Cidade Inteligente Jakarta, Indonésia

•

Cidade Segura Yangsan, Coréia do Sul

•

Moscou Segura, Rússia

•

Estádio Manuel Martínez Valero, Espanha

•

Hospital Integrado Provincial em Elbląg, Polônia

•

Eko Hotel & Suites, Nigéria

•

Hotel Sheraton Libertador, Argentina

•

Grand Trade Business Center, República Sérvia

•

Bolsa de Valores de Madrid, Espanha

•

Serengeti Golf & Wildlife Estate, África do Sul

•

Shopping Vaal Mall, África do Sul

•

Shopping Regional Ballito Junction, África do Sul

•

Cassino Wettpunkt, Áustria

Indústria, Varejo, Telecom
•

AlbChrome, Albânia

•

Autonet Group, Romênia

•

Rede de varejo Shoprite, Estados Unidos

•

E-Plus, Alemanha

•

SEGMÜLLER, Alemanha

•

Axion Energy, Argentina

•

Marks & Spencer, Reino Unido

•

Lidl, Reino Unido

•

Matriz Abu Dhabi National Oil Company, UAE

Transporte
•

Terminal Balticon, Polônia

•

Rodovia Pan-American, Equador

•

Porto Valparaiso, Chile

•

Porto Chubut, Argentina

•

Porto Pelindo, Indonésia

•

Estação Principal Wrocław, Polônia

•

Aeroportos Internacionais Casablanca e Rabat, Marrocos

•

Corredor de trem de alta velocidade Moscou — São
Petersburgo, Rússia

•

Gerenciamento de tráfego Ulan Bator, Mongólia

•

London Underground, Reino Unido

Instituições educacionais
•
•
•

Instituto de Biomecânica de Valência (IBV), Espanha
Academic Computer Center Cyfronet AGH, Polônia
Universidade de Tecnologia Koszalin, Polônia
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