Aimetis Outdoor Object Tracker™

Principais Benefícios
Vigilância por vídeo em área ampla com
precisão
O Aimetis Outdoor Object Tracker é a solução de vigilância
por vídeo perfeita para monitorar áreas amplas e
perímetros grandes com eficiência e precisão.

Economize tempo e reduza alarmes
falsos

Aimetis Outdoor Object Tracker
Configuração complexa e baixa precisão de análise de
vídeo são coisas do passado. O Aimetis Outdoor Object
Tracker (AOOT) fornece uma barreira protetora ao entorno
de sua propriedade, garantindo rastreamento confiável
e consistente de pessoas e veículos para as câmeras e os
codificadores da rede Axis, sem integrações complexas e
sem sacrificar a precisão do rastreamento. Reduza alarmes
falsos, aprimore os protocolos de segurança e monitore
com eficiência áreas amplas, mantendo o uso da CPU
baixo e reduzindo custos de hardware.

Economize tempo e dinheiro por meio da configuração
de modelagem em 3D e a classificação de objeto fáceis
do AOOT que tornam simples estabelecer regras de alarme
e reduzir significativamente alarmes falsos.

Fácil geração de relatórios e pesquisa
Vá ainda mais longe com o AOOT com o software de
gerenciamento de vídeo (VMS) do Aimetis Symphony™.
Ao transmitir a análise de metadados direto para o
Symphony, o AOOT permite geração de relatórios e
pesquisa de vídeo dinâmicas, para que a equipe de
segurança possa analisar 12 horas de gravação em questão
de minutos.

Recomendo o Aimetis Outdoor Object Tracker para todos os clientes em busca de segurança para seus valores
externos, como pátios com máquinas para aluguel, ferros-velhos, armazenamento externo e concessionárias de
veículos.
- Ed Bodbyl,
Presidente, Sonitrol Security Systems

aimetis.com

Recursos e especificações
Principais Recursos
• Resolução da análise
• Limite de sensibilidade
• Máscara de alarme e rastreamento
• Classificação de objetos
• Calibração de cenas
Produtos suportados
Encoders de vídeo e câmeras Axis ARTPEC-4/5 com suporte
para AXIS Camera Application Platform*
Compatível com Aimetis Symphony 6.14.2 ou superior
Uso
Aplicações externas que precisam de rastreamento de
objetos, classificação e alarmes confiáveis
Aplicações externas que precisam reduzir a CPU do VMS ao
mesmo tempo em que precisam manter a capacidade de
pesquisar, gerar relatórios e definir regras personalizadas
Aplicações externas que precisam cobrir uma área grande
ou um longo perímetro

Configuração das regras

Aplicações externas que exigem a integração com VMS ou
software de terceiros
Gerenciamento
Configuração do aplicativo por navegador de internet ou
diretamente no VMS
Exportação e importação de configurações
Idiomas suportados: Inglês, espanhol, francês, alemão,
português, chinês e sueco
Integração do sistema
Integra-se com o sistema de gerenciamento de evento de
câmera para habilitar a transmissão de eventos para ações
de VMS e câmera, como controle de E/S, notificação,
armazenamento de ponta e etc.

Configuração da análise

Fluxo de metadados
Pela API de transmissão de eventos Axis

Aimetis Outdoor
Object Tracker
Rastreamento de objetos

Eventos de alarme

VMS

Por TCP, E/S direta ou API de transmissão
de eventos Axis

Classificação de objetos
Processamento de alarme

Fluxos de vídeo

Câmera
Axis

Para saber mais, visite aimetis.com
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