
formerly i-LIDS

Os Analíticos Aimetis são uma família de algoritmos de vídeo inteligente para segurança física e aplicações em 
inteligência de negócios, provendo valor agregado para muitas verticais.

Com os Analíticos Aimetis, o vídeo em rede se torna mais do que vídeo gravado. Sistemas de vídeo convencionais 
consomem tempo de utilização. Com alertas real time, busca inteligente de vídeo e relatórios, os vídeos analíticos 
Aimetis provêem ferramentas que alteram a forma como as organizações capturam e usam o vídeo em rede.

Alta Precisão – Analíticos Aimetis tem alta precisão mesmo em ambientes mais complexos.

Flexibilidade – Analíticos Aimetis estão disponíveis para servidores ou aplicações embarcadas em câmeras Axis, 
permitindo que as organizações tenham vantagem de acordo com suas necessidades.

Suave Integração com VMS – um único sistema é requerido tanto para gerenciamento de vídeo e analíticos de 
vídeo, conduzindo para uma aquisição de custos e manutenção menores enquanto entrega uma maior eficiência 
operacional.

Múltiplas Aplicações – Vídeo Analítico Aimetis está otimizado para produzir confiabilidade e acuracidade nas 
informações para diversas aplicações, incluindo rastreamento de objetos, classificação de objetos, contagem de 
veículos e pessoas, reconhecimento de placas e mais.

Menor TCO – Com recursos como alertas real time e busca inteligente, os custos de utilização são significamente 
reduzidos, provendo um rápido retorno do investimento.

Analíticos Aimetis

Simplifique – Alertas em Tempo Real, Busca de Vídeo, Relatórios
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Reconhecimento Automático de Placas 
Aimetis (ALPR)

ALPR pode automaticamente reconhecer 

e armazenar as placas de veículos em 

aplicações de estacionamentos. ALPR 

permite:

• Informações da Placa e país de 

origem da placa

• Alarme de placas em lista definida 

pelo  usuário

• Alarme de placas que não estão em 

uma lista definida pelo usuário

Rastreamento de Pessoas e Veículos 
em Ambientes Externos (OPVT)

OPVT pode automaticamente detectar e 

rastrear todos os objetos em movimento em 

sua área. Alarmes podem ser configurados 

para detectar acesso não autorizado para 

sua facilidade. OPV permite:

• Rastrear objetos dentro do campo 

de visão da câmera

• Classificação de objetos como 

pessoas, veículos ou desconhecido

• Definir Áreas de alarme

• Alarmes de comportamento

Detecção de Objetos Abandonados e 
Removidos Aimetis (LRID)

LRID monitora as mudanças no ambiente 

para detecta objetos que foram adicionados 

ou removidos na cena. Alarmes podem ser 

configurados para identificar quando um 

item foi deixado/removido do ambiente. 

LRID permite:

• Localização de todos os itens 

deixados/removidos na cena

• Alarme quanto itens forem 

abandonados/removidos em uma 

área determinada  

Rastreamento de Pessoas em 
Ambientes Internos (IPT)

IPT pode automaticamente detectar e 

rastrear pessoas se movendo dentro do 

campo de visão da câmera. Alarmes podem 

ser configurados para identifcar pessoas 

entrando em áreas não autorizadas. IPT 

permite:

• Rastrear pessoas

• Contar pessoas

• Definir Áreas de alarme

• Alarmes de Comportamento

• Tempo de Espera

Rastreamento de Objetos em 
Ambientes Externos (AOOT)

AOOT roda embarcado nas câmeras da Axis e 

podem automaticamente detectar e rastrear 

todos os objetos em movimento dentro de 

sua área. Alarmes podem ser configurados 

para detectar acesso não autorizado para 

sua facilidade. AOOT permite:

• Rastrear objetos dentro do campo 

de visão da câmera

• Classificação de objeto como 

pessoas, veículos ou desconhecido

• Definir áreas de alarme

• Alarmes de comportamento

• Reduzir o processamento 

dos servidores do sistema de 

gerenciamento de vídeo

Garantir a sua facilidade com os Analíticos Aimetis

Aimetis PTZ Auto-Tracking (Auto PTZ)

Auto PTZ pode automaticamente controlar 

uma câmera PTZ, forçando o zoom e 

seguindo objetos em movimento (pessoas 

e veículos) com o campo de visão da 

câmera. Auto PTZ pode reduzir o número de 

câmeras para monitorar sua área, enquanto 

provê um monitoramento mais próximo das 

pessoas e veículos para futuros propósitos 

forenses. Auto PTZ é somente para uso em 

ambiente externo.


