
Aimetis Outdoor Object Tracker

Aimetis Outdoor Object Tracker (AOOT) tillhandahåller pålitlig rörelsespårning av objekt utomhus, 
klassificering och larm för nätverkskameror och videoenkodrar från Axis. Den inbäddade applikationen upptäcker och 
klassificerar rörliga objekt inom ett fördefinierat område, vilket gör det möjligt att automatiskt aktivera en händelse 
i enheten. Metadata från applikationen kan streamas till videohanteringsprogramvara (VMS), vilket reducerar CPU-
belastningen på servern.  När streamad metadata har fångats och sparats kan funktioner som rapportering och sökning 
användas, vilket gör att du kan utnyttja din VMS-programvaras fulla kapacitet.  Den inbyggda regelmotorn gör att 
applikationen kan utlösa larm direkt i kameran. För att förenkla installationen av applikationen finns en realtidsdisplay 
som visar upptäckts- och spårningsprestandan. 

Pålitlig utomhusanalys för kkameror och videoenkodrar

• Träffsäker spårning av föremål utomhus för Axis 
ARTPEC-4+-produkter

• Klassificering av personer och fordon

•  3D-modell minskar falska alarm genom att filtrera 
objekt efter storlek och plats

•  Enkel konfiguration tack vare ett intuitivt 
användargränssnitt      
 

• Inbäddad regelmotor gör att händelser kan utlösas 
direkt i kameran, vilket förenklar integration med 
produkter från tredje part

• Metadata kan streamas till VMS, som kan utnyttjas för 
larm och inspelning av rörelser samt sökningar

• Konfigurationen kan enkelt exporteras eller importeras

•  Smidig integration med Aimetis Symphony™ VMS

Höjdpunkter
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Specifikationer

Konfigurering av regler

Analyskonfiguration

Gå till www.aimetis.com för mer information
* se www.aimetis.com för en lista över enhetsmodeller

Produkter som stöds
Kameror och videoenkodrar från Axis ARTPEC-4/5 med stöd för 
AXIS Camera Application Platform*

Aimetis Symphony 6.14.2 eller högre

Användning
Utomhusapplikationer som kräver pålitlig spårning av objekt, 
klassificering och larm.

Utomhusapplikationer som kräver reducerad 
processorkapacitet för VMS men samtidigt behåller 
möjligheten att söka, rapportera eller definiera anpassade 
regler.

Utomhusapplikationer som kräver täckning av ett stort 
område eller runt ett inhägnat område.

Utomhusapplikationer som kräver integration med 
programvara eller VMS från tredje part.

Administration
Konfiguration av applikationen görs via webbläsare eller direkt 
i VMS

Export och import av konfiguration

Språk som stöds: Engelska, Spanska, Franska, Tyska, 
Portugisiska, Kinesiska, Svenska

Funktioner 
Analysupplösning 

Tröskelvärde för känslighet 

Mask för spårning och larm 

Objektklassificering 

Omgivningskalibrering 

Systemintegration
Integration med VMS för kamerahändelser vilket möjliggör 
streaming av händelser till VMS och åtgärder som t.ex. I/O-
kontroll, meddelanden, lagring, etc.

Larmhändelser

Videoström

Streaming API via Axis Event

Via TCP, direkt I/O eller Axis Event 
Streaming API

VMS

Axis-kamera

Aimetis Outdoor Object Tracker

Objektspårning

Objektklassificering

Larmhantering

Metadataström


