SECURINESS
Intelligent Video Overvågning
Kontakt os venligst for mere information

SECURINESS har stor ekspertise og erfaring indenfor high-end video overvågning og
intelligent videoovervågning. Med teknologier fra 3 af verdens førende udviklings- og
producerende virksomheder indenfor intelligent video overvågning, kan vi faktisk
eliminere jeres behov for at ”overvåge” video i traditionel forstand.

Intelligent video overvågning fra SECURINESS
Forskellige situationer, bygninger, virksomheder, organisationer og regeringer har forskellige behov
og krav indenfor intelligente video overvågnings løsninger. Nogle har eksempelvis behovet for at blive
orienteret om indtrængende på et defineret område eller behov for en intern/ekstern alarm ved
færdsel imod ”normal” retning og andre igen skal kunne sikre sig i områder med flere end 100
kameraer, ved kun at ”se” når noget ikke er som prædefineret og dermed få en aktiv meddelelse om
dette – når det sker.
Med løsnings mulighederne fra SECURINESS – vil vi kunne dække ethvert behov og krav til Intelligent
Video Overvågning, også til jeres eksisterende video overvågnings løsninger – det kalder vi for
Tomorrow’s SECURITY-thinking.

Great Technology
Ansigts genkendelse - Med hjælp af ansigtsgenkendelses algoritme, kan systemet detektere ansigter
i realtid og opbevare disse billeder i databasen. Ansigtsgenkendelsen vil kunne udløse PZT, sirene, email, GSM besked eller andre specifikke handlinger.
Linje eller område aktivering - Ved hjælp af defineret linje eller område aktivering vil systemet kunne
aktivere PZT, sirene, e-mail, GSM besked eller andre specifikke handlinger, såfremt linje eller område
overskrides af eksempelvis mennesker, båd bil, tog, bus, etc.
Objekt - Såfremt videoovervåget objekt fjernes fra billede vil systemet kunne sende en alarm. Alarm
vil også blive udløst såfremt genstand/objekt placeres i området.
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HuberVision

Highlights fra HuberVision løsningen (Analog & IP)
HuberVision løsningen er baseret på hardware og software.
HuperVision giver forskellige klientprogrammer, herunder HuperRemote, Remote Viewer,
HuperRemote PDA, og HuperRemote Telefon, som giver dig mulighed for at styre, overvåge og
registrere overvågning video fra en fjern computer eller med dine håndholdte enheder.
HuperCenter, det centrale management system, er også inkluderet. Det fungerer som en central
station, som giver dig mulighed for at overvåge alle mistænkelige situationer og indtrængen fra flere
DVR steder på ét sted. Løsningen indeholder desuden ”objekt” registrering, registrering af ild og
virtuelt hegn overskridelse. Systemet kan håndtere op til 64 kameraer samtidigt og generere
detaljerede hændelseslogfiler for kontrol.

Perceptrack

Highlights fra Perceptrack løsningen (IP & Analog)
Perceptrak er en software applikation, der problemfrit integreres med MilestoneTM XProtectTM
Enterprise video management system.
Med Perceptrack definerer du hvad der er vigtigt og Perceptrak leverer det i realtid, så du kan
overvåge, distribuere, gemme og søge video på en helt ny og kraftfuld måde.
Markedets stærkeste analytiske kapacitet - med det mest avancerede analyser til rådighed, bevist i
snesevis af krævende kommercielle anlæg med over 3 millioner timer.

Skræddersyet til jeres Sikkerheds Politikker - tillader enhver kombination af adfærd på alle
kameraer.
Intuitiv navigation - meget nem at bruge, enkel grænseflade med peg-og-klik navigation, som igen
kræver minimal brugeruddannelse.
Hurtig søgning - udfører super-hurtig meta data-baseret begivenheds søgning og video afspilning
med intelligente søgnings kapaciteter
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