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Inteligentní analýza obrazu

Díky službě Inteligentní analýza obrazu získáte dokonalý přehled o tom, co se děje ve vašem 
městě. Moderní software od ČD - Telematiky z kamerového systému získá přehledné souhrny 

nebo detailní statistiky o intenzitě a složení dopravy, spočítá vozidla, chodce nebo cyklisty, 
změří vzdálenosti mezi nimi a upozorní na nebezpečné situace a problémové oblasti. 
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Inteligentní analýza obrazu

Parametry řešení

   zpracování dat z libovolného zdroje videa

   monitorování a správa provozu

  správa parkování

  inteligentní zabezpečení 

   maloobchodní analytika

   intuitivní rozhraní pro analýzy

Varianty řešení

   kompletní dodávka včetně kamer

   venkovní jednotky s vestavěným řešením  

pro připojení na stávající kamery

   samostatné kamery s inteligencí uvnitř

   enterprise řešení pro zpracování videí z rozsáhlého  

kamerového systému na vlastních serverech

Hlavní výhody

   kompatibilní s jakoukoli digitální kamerou

   možnost zpracování dat přímo v místě instalace

   universální a plně konfigurovatelné řešení dle vašich potřeb

   extrémně odolné venkovní jednotky

   podpora více kamer

   nízké požadavky na konektivitu

   vysoká přesnost detekce

   jednoduchá a rychlá montáž

   nízké investiční i provozní náklady

 

Komu je služba určena

   municipality – obce a města

   kraje

   Ředitelství silnic a dálnic

   dopravní podniky

   obchodní centra

   retailové obchody
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Flexibilita
konfigurace přesně 
podle vašich potřeb
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nebo detailní statistiky
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