Aimetis People Counter™
Principais Benefícios
Aprimore a prevenção de perdas
e a segurança
Com os relatórios na câmera do People Counter da Aimetis,
é fácil manter o rastreamento do número de pessoas que
entram e saem em tempo real. Isso é perfeito para saber se os
visitantes a sua propriedade podem ainda estar nas instalações
após fechar, ajudando a diminuir a prevenção de perdas e
manter a equipe da noite segura. A linha de contagem definida
pelo usuário e a contagem inteligente mantêm a precisão alta.

Inteligência de negócios para varejo

Aimetis People Counter
Não há mais razão para confiar em soluções imprecisas,
complexas e caras de terceiros para manter o rastreamento
do número de pessoas que entram e saem de uma loja
ou instalação onde contagens de visitantes precisas são
de extrema importância.
O Aimetis People Counter é a solução perfeita para
contagem interna de pessoas altamente precisa projetada
para entradas e saídas. Através de relatórios facilmente
exportados, é simples identificar tendências de tráfegos e
tomar decisões para aprimorar a segurança e a prevenção
de perdas. O Aimetis People Counter é ideal para
ambientes comerciais, escolas, bancos, instalações
recreativas, prisões e aeroportos.

Ao monitorar os relatórios de entrada e saída por meio do
recurso de geração de relatórios dinâmicos do People Counter
da Aimetis, é fácil identificar os números e as tendências de
visitantes. Otimize os números da equipe e garanta um serviço
de qualidade ao cliente, enquanto mantém os custos de equipe
baixos sabendo os principais dias e horários em que o tráfego
na loja é alto.
A contagem interna de pessoas também é extremamente útil
para fornecer as informações necessárias para saber se uma
promoção ou evento está ajudando a impulsionar as vendas
comparando as contagens precisas de pessoas com a taxa de
transação do dia. As possibilidades de inteligência de negócios
com o Aimetis People Counter são muito robustas.

Pouco espaço ocupado de hardware com
alta precisão
A análise de vídeo do People Counter da Aimetis e a geração
de relatórios são executadas diretamente na câmera em vez
de em um servidor central, aumentando drasticamente a
escalabilidade da análise de vídeo. Isso cria um espaço
ocupado de hardware pequeno, requer infraestrutura de
TI mínima e diminui os custos, enquanto mantém contagens
altamente precisas de pessoas.

aimetis.com

Recursos e especificações
Principais Recursos
• Análise de ponta que não requer nenhum investimento
adicional de hardware

• Alta precisão, contagem de pessoas bidirecional
• Relatórios detalhados fáceis de ler e exportar sobre
a contagem de pessoas com interface baseada na web

• Relatórios facilmente visualizados exportados
diretamente no Microsoft Excel

• Gerar relatórios de equipe para ambientes de varejo
• Configuração e ajustes simples para que o pessoal não
técnico monitore e acesse os relatórios com facilidade
e com pouco treinamento
Visualização
ao vivo
Licenciamento
Uma licença por câmera
A licença inclui:
Análise de vídeo (contagem de pessoas bidirecional)
Geração de relatórios na câmera
Integração direta com as edições Standard,
Professional e Enterprise do Aimetis Symphony™
Especificações
Câmeras suportadas: AXIS Camera Application Platform
Com suporte a CPUs ARTPEC-3, ARTPEC-4 e ARTPEC-5 CPU’s.*
Ângulo de câmera recomendado: Diretamente por cima da
cabeça
Altura recomendada da câmera: 3 - 5 metros (12 - 20 pés)
Interface web: Internet Explorer 8 ou superior
Número da peça: AIM-AX-PC

Relatórios

* Para obter os detalhes, consulte www.axis.com

Para saber mais, visite aimetis.com
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