Aimetis Analytics™
Benefícios
Alta precisão
O Aimetis Analytics mantém altos níveis de precisão nos
ambientes mais complexos. Seja na neve, na chuva, com
sombras ou em situações de pouca luz, o Aimetis Analytics
apresenta o desempenho de que você precisa enquanto
limita o incômodo de alarmes falsos.

Total integração com o Aimetis Symphony
O Aimetis Analytics foi construído do zero para o premiado
sistema de gerenciamento de vídeo Aimetis Symphony™.
A integração perfeita com o Symphony oferece custos mais
baixos de software e hardware enquanto garante maior
eficiência ao operador.

Aimetis Analytics
Faça mais com seu sistema de vigilância por vídeo em rede. O
Aimetis Analytics é ideal para empresas que procuram
um sistema de vigilância mais inteligente e eficiente. Para
organizações que procuram melhores processos
automatizados de segurança, acelerar a análise de gravação
de vigilância com busca inteligente ou incontáveis
aplicações, há um pacote do Aimetis Analytics pronto para
transformar a gravação de vigilância passiva em algo muito
mais potente.
Com alerta em tempo real, pesquisa em vídeo inteligente
e geração de relatórios, o Aimetis Analytics fornece as
ferramentas para mudar a forma como as organizações
aproveitam o poder do vídeo em rede. Comece a usar
a análise de vídeo agora e aumente sua segurança
e produtividade.

Inteligência de Negócios
Aproveite a potência de sua rede de vigilância por vídeo para
ir além da visualização e gravação passivas. Otimize suas
operações de negócios por meio de mapas de calor de tráfego,
contagem de pessoas, identificação de tempo de permanência
e utilização da avançada identificação de placas de veículos.
Saiba mais sobre nossos negócios, funcionários e clientes por
meio de sua rede de segurança e transforme isso em
aprimoramentos organizacionais.

Baixo Custo Total de Propriedade
Faça mais com menos. O Aimetis Analytics proporciona a
redução significativa do custo total de sua rede de vigilância por
vídeo por meio de alertas em tempo real e pesquisa inteligente
de vídeo. Ao reduzir o tempo necessário para monitorar, analisar
e gerar relatórios de dados e gravações, você alcançará um
rápido retorno sobre o investimento da análise de vídeo.
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Proteja suas instalações com o Aimetis Analytics
Rastreamento automático
PTZ

O Auto PTZ pode controlar
automaticamente uma câmera
PTZ, tornando-a apta a aproximar
o zoom e seguir pessoas e
veículos em movimento no
campo da câmera. Isso é ideal
para monitoramento de
perímetro externo.

Reconheça e registre
automaticamente placas de
veículos de mais de 100 países.
Configure alarmes para negar
ou aprovar a entrada de placas
específicas.

Contagem de pessoas

Detecção de multidão

Receba contagem de pessoas
em ambiente interno de alta
precisão desenhado para
entradas de prédios. Através de
relatórios de fácil exportação, é
simples identificar as tendências
de tráfego e tomar decisões para
melhorar a segurança e
prevenção de perdas.

Reconhecimento
facial da Aimetis

Reconhecimento de Placas
Automático

Uma análise de vídeo,
idealmente desenvolvida para
instalações de segurança que
exigem uma camada mais sólida
de proteção para controle de
acesso. Com alarmes em tempo
real e pesquisa intuitiva quando
combinado com o Aimetis
Symphony, a análise de vídeo de
reconhecimento facial
transforma o possível em um
sistema de vigilância por vídeo.

Rastreamento de Pessoas
e Veículos em Exterior

A detecção de multidões oferece
Inúmeras aplicações de
inteligência de negócios, tais
como, melhorar o serviço em
sistemas de transporte público
ao detectar tendências na
densidade de pessoas.

Está disponível também embarcado em câmeras.

Para saber mais, visite aimetis.com

Detecte e rastreie todos os
objetos com movimento e
classifique-os como pessoas,
veículos ou desconhecido.
Rastreamentos de movimento
são registrados para saber
exatamente de onde cada
objeto veio e onde deixou
o ponto de visão da câmera.

Detecção de Objeto
Abandonado e Removido

Monitore as mudanças em um
ambiente para detectar quando
objetos são acrescentados
ou removidos de uma cena.
Configure alarmes para notificar
a equipe de segurança quando
um objeto tiver sido removido
de uma área ou permanecer
abandonado por um determinado
período de tempo.

Rastreamento de
Movimento Interno

Detecte e rastreie pessoas
movimentando-se no campo de
visão da câmera. Alertas podem
ser acionados quando pessoas
não autorizadas são detectadas
entrando numa área cujo tempo
de espera é monitorado e
gravado para a detecção de
vadiagem/loitering.
O mapa de calor pode ser criado
para a vertical de varejo e em
espaços públicos para
determinar áreas de alto fluxo de
pessoas.
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