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FEJLETT VIDEÓ ANALITIKA
Az Eocortex egy olyan fejlett videó analitikai program, amely az IP kamerák videó anyagát feldolgozza, elemzi, tárolja és megjeleníti.
Egyedi technológiai fejlesztése segítségével sikerült megoldania az IP alapú videó megfigyelő rendszerek alapvető problémáját:
az alacsony számítási hatékonyságot. Az Eocortex rugalmasságának köszönhetően lehetővé teszi a kiszolgáló számára, hogy az egyéni
igények figyelembevételével bármely gyártó, bármennyi IP kamerájának alkalmazásával a felhasználó igényei szerint testre szabott,
tökéletes biztonsági megoldást hozhasson létre.
Jelenleg a szoftver több, mint 150 márka 4000 IP kamera modellje esetében alkalmazható, az ONVIF és a PSIA szabványoknak való
megfeleléssel. Az Eocortex fejlett videó analitikai szoftvere megoldást nyújt minden igényre.
A már megszokott alapszintű szolgáltatásokon túl - mint például a vonalátlépés és
a területvédelem - a következő modulok állnak rendelkezésre:
•
•
•
•
•
•
•

Tömeg viselkedésének és létszámának elemzése
10 milliós arc adatbázisból való arcazonosítás
Füst-, és tűzérzékelés
Rendszámtábla felismerés korlátlan adatbázis lehetőséggel
PTZ kameravezérlés
POS modul
Hőtérkép, két másodpercenként frissülő valós idejű
megtekintéssel, elemzéssel
• Gyanúsított keresés, a ruházat színösszetétele, a
keresett személy vagy tárgy méretei alapján
• Gyanúsított követés több kamerán keresztül is

• S
 zemélyzet ellenőrzése, jelenlét, meghatározott
létszám figyelése
• Hangellenőrzés
• Emberek számlálása
• Sorban álló emberek számlálása, automatikus figyelmeztetésekkel, statisztikákkal, elemzések készítésével
• Otthagyott tárgy érzékelése, elemzés alapján
• Szabotázs érzékelés
• Arcdetektálás, mentés, nyomtatás
• Halszemoptika kezelése
• Audiofolyamok feldolgozása
• Munkavédelmi sisak ellenőrző modul

Az Eocortex a megvásárlást követően minden alkalommal INGYEN teszi elérhetővé a rendszer szoftver legújabb elérhető verzióját.
Valamennyi Eocortex rendszerhez biztosítja az egész élettartam alatt elérhető frissítések alkalmazását, melynek köszönhetően a rendszer
éppen olyan naprakészen képes működni, mint az akár 10 évvel korábbi megvásárlásakor.
Moduláris felépítésénél fogva csak a szükséges modulokat kell megvásárolni. A szerver használati díja ingyenes, csak az arcfelismerő és
rendszámfelismerő modul esetén kell szerver licensz díjat fizetni. Kis-, és közepes rendszerektől a megosztott szerveres óriás rendszerekig
alkalmazható. Ingyenes mobilalkalmazásával akár a vizsgált személyt lefotózva kereshet az archívumban, vagy IP kaputelefonjának
kameráját is integrálhatja a rendszerbe.  Rugalmassága lehetővé teszi a több
képernyős, videófalas, vagy egy képernyős ellenőrzést, melynek során akár
262 kamera képe válik elérhetővé egyetlen monitoron.
Moduláris felépítésének, fejlett szolgáltatásainak és megfizethető árának
köszönhetően a legkülönfélébb igények is kielégíthetővé válnak a szoftver
használatával.
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