
Aimetis License Plate Recognition
Precisão e desempenho de forma simples

Aimetis VE410™ Automatic License Plate Recognition (ALPR) está disponível como uma ferramenta de 
vídeo dentro do Aimetis Symphony™.  O VE410 é configurado diretamente dentro da interface de usuário 
do Symphony e é a solução perfeita para clientes que desejam detectar e listar placas de veículos. O Aimetis 
ALPR é feito para aplicativos de controle de acesso de veículos e de controle de tráfego e observância de leis. 
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■

Aimetis VE410™

Automatic License Plate Recognition Video Engine

Exigências do sistema:

 � CPU: Intel dual core 

 � RAM: 2GB

 � Espaço livre de HD:  250MB 

 � SO: Windows XP ou superior

 � Aimetis Symphony Enterprise

 � Slot PCI para chave de hardware

O VE410 proporciona uma rápida funcionalidade de reconhecimento 
automático de placas de veículos (ALPR) utilizando câmeras analógicas ou 
de rede. Pode ser utilizado para numerosos aplicativos de estacionamento, 
cobrança eletrônica de pedágio e estradas na modalidade de pay-per-use.  As 
placas de veículos e suas respectivas imagens são armazenadas e podem ser 
facilmente encontradas. Os numerosos cenários de alarme podem ser obtidas 
através de listas brancas ou negras. 

Aplicativos:

■  Cobrança eletrônica de estacionamento ou gerenciamento de visitante
■  Controle de tráfego
■  Fronteiras
■  Ferramenta de marketing para registrar os padrões de uso

Recursos:

■  Reconhecimento de placas de veículos com taxa de erro mínima
■  Reconhecimento de placas de diferentes países e regiões 
■  Navegação e busca de placas
■  Fácil configuração de software  
■  Suporte para listas brancas e negras
■  Interface para dispositivos I/O externos 
■  Utiliza Aimetis Symphony para fluxos de vídeo ao vivo e gravado

Visão técnica geral:

O Aimetis VE410 é uma ferramenta de análise de vídeo incluída na licença da 
Empresa. Uma chave de hardware de servidor também é necessária.  

Recursos importantes:

 �  Detecção de placas de veículos em várias  
pistas de tráfego, parado ou em 
movimento

 � Configuração dentro da Aimetis    
     Symphony

 �  Vários cenários de alarme tais como 
alarmes em listas brancas ou negras

 � Suporte para câmeras IP

IP Câmera

Alarme

Sensor /Transmissor
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