
Aimetis Outdoor Object Tracker

Aimetis Outdoor Object Tracker (AOOT) fornece rastreamento de objetos em ambiente externo de alta 
confiabilidade, classificação e alarmes para as câmeras de rede da Axis e codificadores. A aplicação embarcada detecta 
e classifica objetos em movimento dentro de uma área pré-definida de interesse, possibilitando o acionamento 
automático de um evento. Os metadados analíticos podem ser transmitidos para um software de gerenciamento de 
vídeo (VMS), reduzindo o processamento da CPU do servidor. Uma vez que os metadados transmitidos são capturados 
e salvos, recursos como relatórios e buscas tornam-se disponíveis permitindo que você aproveite todos os recursos do 
seu software VMS. Além disso, um mecanismo de regras embarcadas permitem que o aplicativo possa disparar alarmes 
diretamente dentro da câmera. Para simplificar a configuração dos analíticos, está disponível visualização em tempo real 
mostrando a detecção e acompanhando o desempenho.

Analise de Vídeo Externo Confiável para Câmeras e Encoders Axis

•	 Rastreamento de Objetos em Ambiente Externo de 
Alta Confiabilidade para produtos Axis ARTPEC-4 ou 
superior

•	 Classificação de pessoas e veículos

•	 Modelo de análise em 3D reduz o número de falsos 
alarmes ao filtrar objetos baseados em tamanho e 
posição

•	 Fácil configuração através de uma interface amigável e 
intuitiva

•	 Mecanismo de Regras Embarcado permite que os 
eventos sejam disparados diretamente da câmera, 
simplificando integrações com produtos de terceiros

•	 Metadados completos podem ser enviados a VMS os 
quais podem disparar a gravação por movimento ou 
alarmes

•	 A configuração pode ser facilmente exportada e 
importada

•	 Integração completa com Aimetis Symphony™

Destaques
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Produtos Suportados
Câmeras e encoders Axis de ARTPEC-4 ou superior com a 
plataforma ACAP (AXIS Camera Application Platform)*

Compatível com Aimetis Symphony 6.14 ou superior

Uso
Aplicações em Ambiente Externo que requerem confiável 
rastreamento de objetos, classificação e alarmes.

Aplicações em Ambiente Externo que requerem redução do 
processamento da CPU mantendo a habilidade de busca, 
relatório e definição de regras.

Aplicações em Ambiente Externo que requerem cobertura de 
grande área ou um longo perímetro.

Aplicações em Ambiente Externo que requerem integração 
com softwares de terceiros ou VMS.

Gerenciamento
Aplicativo configurado por browser web ou pelo VMS 
diretamente

Exportação/importação de configurações

Idiomas suportados: Português, Inglês, Espanhol, Francês, 
Alemão, Chinês, Sueco

Recursos de Análise de Vídeo
Resolução de Análise

Sensibilidade de Detecção

Máscara de Movimento e Alarmes 

Classificação de Objetos

Calibração da Cena

Integração do Sistema 
Integra com o sistema de gerenciamento de eventos da 
câmera que permite que os alarmes sejam enviados ao VMS e 
que ações sejam tomadas pela câmera, tais como: controle de 
I/O, notificações, gravação na borda, etc.

Especificações

Configuração da Análise de Vídeo

Pra saber mais, visite www.aimetis.com

Configuração de Regras

* Visite www.aimetis.com para a lista dos modelos compatíveis

Câmera Axis

Detecção de Movimento Externo da Aimetis

Rastreamento de 
Objetos

Classificação de 
Objetos

Processamento 
de Alarmes

Fluxo de Metadados

Alarmes

Fluxo de Vídeo

Através do Axis Event Streaming API

Através de TCP, I/O ou Axis Event 
Streaming API

VMS


