
KIntelliVision
Detectăm ceea ce nu poți vedea cu ochiul liber



KIntelliVision este un echipament care analizează datele video, extragând informaţii pe care le utilizează în 
diverse scopuri, de la notificări în timp real privind încălcările de perimetru, până la determinarea trăsăturilor 
faciale pentru controlul accesului, măsurarea densităţii traficului în pasaje, declanşarea alarmelor în cazul 
vehiculelor parcate ilegal, detectarea bagajelor abandonate/suspecte sau a obiectelor sustrase din cadru.

Persoane
Mișcare într-o zonă

Traversarea liniei

Recunoaștere facială

Vehicule

Mișcare într-o zonă

Traversarea liniei

Oprire/staționare

Detecție a sensului de mers

Obiecte
Obiecte abandonate

Dispariții ale obiectelor

Funcții de analiză
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Beneficii

Aplicații

Aplicaţia KIntelliVision poate detecta cu precizie, în timp real, orice activitate/obiect/
persoană suspectă, alertînd personalul responsabil pentru a se interveni în timp util.

 
› Vizualizarea rapidă şi într-un mod intuitiv a evenimentelor: date descriptive şi imagine 
din momentul declanşării 
› Link pentru accesul rapid la filmul evenimentului 
› Modul de căutare şi vizualizare (playback) a evenimentelor 
› Control complet de la distanţă al aplicaţiei 
› E-map interactiv 
› Acces la evenimente în timp real (date descriptive şi date video asociate), playback

KIntelliVision reduce timpul şi riscurile asociate personalului responsabil cu 
securitatea, prin furnizarea de alerte în timp util şi de rapoarte relevante.

› Utilizează algoritmi analitici care detectează în mod automat obiectele aflate în 
zona sterilă. 
› Furnizează informaţii video în timp real, prin intermediul funcţiei sale de 
alarmare. 
› Determină scăderea considerabilă a numărului de alarme false. 
› Funcţionează independent de condiţiile de mediu şi luminozitate.

Licenţa KIntelliVision poate fi instalată pe unul sau pe mai multe canale, după caz.

› Infrastructuri critice 
› Apărare 
› Securitatea frontierelor 
› Porturi maritime şi fluviale 
› Aeroporturi 
› Industria petro-chimică 
› Instituţii guvernamentale 
› Sănătate 
› Educaţie 
› Industrie 
› Retail 
› Hale şi depozite

Caracteristici
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