Reconhecimento de Placas
Automático da Aimetis ™
Principais Benefícios
Aprimore a aplicação e a coleta de taxas
de estacionamento
Rastreie e registre números de placas de veículos para controle de
acesso de veículos automático como uma ferramenta-chave para a
aplicação de taxas de estacionamento. Números de placas e imagens
também podem ser armazenados para futura coleta de taxas sem
a necessidade de um atendente de estacionamento 24 horas.

Aumente a segurança da propriedade
e de divisas
Reconhecimento de Placas Automático
da Aimetis
O Reconhecimento de Placas Automático da Aimetis (ALPR)
habilita gerentes de propriedades, governos, comerciantes e
departamentos de aplicação da lei a rastrear, registrar e relatar
automaticamente placas de veículos com alta precisão. Com
funcionalidade para câmeras de IP e analógicas, o ALPR pode
integrar-se perfeitamente em quase todas as redes de vigilância
por vídeo.

O ALPR oferece um novo nível de proteção para proteger sua
propriedade. Detecte e indexe placas de veículos automaticamente,
e compare-as a listas brancas e negras para proteção de linha de
frente imediata contra veículos indesejados. Combinar o ALPR com
aplicações de controle de acesso e listas negras arquivadas também
cria a solução ideal para cruzamentos de fronteiras e pontos
de verificação de segurança.

Aproveite o poder de dados e aprimore
o serviço ao cliente
Eleve o nível de serviço ao cliente e dos negócios aproveitando
as informações de placa de veículo do cliente. Identifique clientes
conforme entram em sua propriedade e alerte a equipe de serviço
ao cliente com as informações necessárias para fornecer serviço
excelente, como nome do cliente, os motivos para a reunião,
o histórico da reunião, tudo antes de falar com o cliente. Essa
é a solução perfeita para negociantes de carros e oficinas
de conserto automotivo.

aimetis.com

Recursos e especificações
Principais Recursos
• Com suporte para reconhecimento de placa de veículos
de mais de 100 países e regiões no mundo

• Incontáveis cenários de alarme disponível, como listas
brancas e negras
• Funcionalidade e navegação e pesquisa fáceis permite
análise de tendência objetiva
• Detecção de placa em múltiplas faixas de tráfego para
tráfego em movimento ou estacionário
• Interface para dispositivos de E/S externos
• Compatibilidade com câmeras IP analógicas torna
a instalação flexível
Pesquisar no registro
de placas de veículos

Aplicações
Gerenciamento de visitante assistido ou de guichê
de estacionamento
Controle de tráfego
Controle de fronteira
Ferramenta de marketing para registrar padrões de uso
Requisitos de sistema
CPU: Intel dual core
RAM: 2 GB
Espaço no HD: 250 MB
SO: Windows XP ou superior
Aimetis Symphony Enterprise
Slot PCI para chave de hardware

Câmeras IP com LPR

Alarme

Sensor/Relé

Rede

Symphony Server
Symphony Client

Para saber mais, visite aimetis.com
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