Firma Innovative Security Systems Sp. z o.o. jest dystrybutorem
na Polskę inteligentnych systemów wizyjnych wiodącego
niemieckiego producenta, firmy IPS Intelligent Video Analytics. Do
gamy oferowanych produktów należy aktualnie dwadzieścia jeden
analiz treści obrazu IPS VideoAnalytics oraz oprogramowanie
zarządzające IPS VideoManager i oprogramowanie integrujące IPS
AnalyticsManager. Firma oferuje swoim klientom kompleksowe
usługi w zakresie doradztwa, planowania i instalacji wizyjnych
systemów
dozorowych
wyposażonych
w
indywidualnie
dopasowane analizy treści obrazu oraz w zakresie integracji
z istniejącymi już systemami nadzoru wideo, w tym z systemami
analogowymi.
Doświadczenie firmy Innovative Security Systems Sp. z o.o.
wywodzi się z rynku niemieckiego i długoletniej współpracy
z wiodącymi niemieckimi firmami z branży systemów wizyjnych
i techniki zabezpieczeń. Wprowadzane na polski rynek produkty
i usługi cechuje wysoka jakość, niezawodność i innowacyjność.

NASZE PRODUKTY
IPS VideoAnalytics server-based
Inteligentne analizy treści obrazu instalowane na serwerze
IPS Outdoor Detection
IPS Indoor Detection				
IPS Intrusion Detection
IPS Critical Infrastructure Protection
IPS Loitering Detection
IPS Dome Tracker
IPS 3D Artwork Protection
IPS Painting Protection
IPS Left Luggage Detection
IPS Parking Violation Detection
IPS Public Transport Protection
IPS Privacy Protection
IPS Subway Protection
IPS Tamper Detection
IPS Motion Detection
IPS Sabotage Detection
IPS VideoAnalytics camera-based
Inteligentne analizy treści obrazu instalowane na kamerze
lub enkoderze (moduły ACAP)
IPS Motion Detection
IPS Sabotage Detection
IPS Intrusion Detection
IPS Loitering Detection
IPS Indoor Detection				
IPS VideoManager - oprogramowanie zarządzające
IPS AnalyticsManager - oprogramowanie integrujące

Niemiecka firma IPS Intelligent Video Analytics należy do wiodących
producentów
inteligentnych
systemów
analizujących
treść
obrazu i zarządzających pracą kamer IP nowej generacji. Firma
IPS Intelligent Video Analytics istnieje na rynku od 1965 roku
i specjalizuje się wyłącznie w tworzeniu oprogramowania dla branży
zabezpieczeń. Stawia na profesjonalizm i wąską specjalizację,
dlatego oferowane przez nią systemy mogą być dystrybuowane
i wprowadzane wyłącznie przez przeszkolonych i doświadczonych
pracowników. W Polsce autoryzowanym partnerem IPS jest firma
Innovative Security Systems Sp. z o.o.

ZASTOSOWANIA

CERTYFIKATY

INSTYTUCJE
•
•
•
•
•
•
•

Administracja publiczna
Banki
Placówki więzienne
Placówki edukacyjne
Szpitale
Placówki zdrowia
Placówki muzealne i galerie

Certyfikat i-LIDS
wydawany przez rząd Wielkiej Brytanii
dla systemów analityki wideo (CPNI High Class 3)

TRANSPORT
•
•
•
•
•
•
•

Dworce kolejowe i autokarowe
Lotniska
Parkingi
Tunele
Centra logistyczne
Magazyny
Stacje benzynowe

ROZRYWKA
•
•
•
•
•
•

Wystawy
Imprezy masowe
Hotele
Restauracje
Parki rozrywki
Stadiony i hale sportowe

Certyfikat VDS DIN EN ISO 9001
Quality Management System w Niemczech

Certyfikat kompatybilny z normą DIN EN 62676:
Wymogi techniczne dla systemów nadzoru wideo

REFERENCJE
Do naszych klientów należą:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

PRZEMYSŁ

•

Zakłady produkcyjne
Zakłady energetyczne
Place budowy
Serwerownie
Instytucje finansowe
Centra handlowe
Osiedla mieszkalne

•
•
•
•
•

Zakłady karne w Niemczech, Szwajcarii,
Luksemburgu, Norwegii, Wielkiej Brytanii
Elektrownie jądrowe w Wielkiej Brytanii
Rafinerie w Norwegii, Hiszpanii, Chorwacji
i Wielkiej Brytanii
Banki w Szwajcarii
Instytucje państwowe i placówki
dyplomatyczne w całej Europie
Nadzór miejski w różnych miastach
w Europie
Sieci handlowe
Tereny przemysłowe
Stadiony i parki rozrywki
Muzea i galerie
Szkolnictwo i uczelnie

Biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa
nie podajemy do publicznej wiadomości
konkretnych przykładów wdrożeń u klientów.
Chętnie przedstawimy wybrane realizacje
podczas spotkania.

IPS VideoAnalytics - inteligentne analizy treści obrazu
Analizy treści obrazu IPS VideoAnalytics to inteligentne oprogramowanie analityczne instalowane na serwerach lub kamerach
służące do automatycznego rozpoznania istotnych dla bezpieczeństwa obiektów i wydarzeń. Wykorzystywane są tu
zaawansowane algorytmy służące do automatycznej analizy treści cyfrowego obrazu przesyłanego z kamer monitoringu
wizyjnego. Algorytmy umożliwiają w czasie rzeczywistym automatyczną klasyfikację, w tym rozpoznanie obiektu, śledzenie
obiektu, klasyfikację obiektu, identyfikację obiektu, interpretację wyglądu obiektu, interpretację wyglądu scen.
Inteligentne analizy treści obrazu wykorzystywane są w celu profesjonalnej ochrony infrastruktury krytycznej, placówek o
podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, zakładów przemysłowych i produkcyjnych oraz placówek użytku publicznego,
takich jak banki, transport publiczny czy szkoły. Wdrożenie inteligentnych analiz obrazu pozwala na zdecydowane zwiększenie
bezpieczeństwa monitorowanych obiektów, uniknięcie fałszywych alarmów, obniżenie kosztów personalnych, podniesienie
skuteczności monitoringu, redukcję ilości zapisywanych danych, wykluczenie błędów ze strony pracowników ochrony i
minimalizację kosztów spowodowanych kradzieżami czy wandalizmem.

•

Analizy treści obrazu IPS VideoAnalytics
oferowane są dla różnych platform:
•
•
•
•

IPS VideoManager - oprogramowanie zarządzające
z zintegrowanymi analizami treści obrazu instalowanymi na
serwerach
IPS AnalyticsManager (Server) - oprogramowanie integrujące
analizy treści obrazu instalowane na serwerach
z oprogramowaniem zarządzającym (VMS) innych firm
IPS AnalyticsManager (Axis) - oprogramowanie integrujące
analizy treści obrazu instalowane na kamerach lub enkoderach
z oprogramowaniem zarządzającym (VMS) innych firm
IPS VideoAnalytics (Axis) - z przeznaczeniem do pracy na
kamerach lub enkoderach kompatybilnych z modułami ACAP
bez konieczności dodatkowej platformy

Najczęstsze zastosowania analiz
treści obrazu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obserwacja wybranych obszarów
ochrona kamer przed aktywnym sabotażem
ochrona obwodowa, peryferyjna
ochrona terenów otwartych i pomieszczeń
detekcja włóczęgostwa i podejrzanych zachowań
ochrona prywatności w publicznych i prywatnych
obszarach objętych nadzorem wizyjnym
prewencyjna detekcja podejrzanych przedmiotów
ochrona infrastruktury krytycznej
ochrona dzieł sztuki przed uszkodzeniem i kradzieżą
wykrywanie zdarzeń w ruchu drogowym

Inteligentna analiza treści obrazu


































 





















IPS OUTDOOR DETECTION

INNOWACYJNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ
Inteligentny system zgodny z normą iLIDS służący do ochrony obwodowej i peryferyjnej. Informuje w czasie
rzeczywistym o wtargnięciu intruzów na chroniony obszar. Dzięki opatentowanej koncepcji trzech stref detekcji
umożliwia dokładną analizę i odróżnienie osób uprawnionych do wejścia na obszar chroniony. Dodatkowo, może być
optymalnie dostosowany do otoczenia. Ułatwia to detekcję nieautoryzowanego wkroczenia na teren chroniony nawet
w trudnych warunkach atmosferycznych (m.in. deszcz, mgła, śnieg). Oprogramowanie rozróżnia typy poruszających się obiektów
(osoby, zwierzęta, ptaki), co zdecydowanie minimalizuje ilość fałszywych alarmów. System wykorzystywany jest do ochrony
placówek więziennych, do ochrony obwodowej i peryferyjnej, ochrony budynków oraz obszarów rządowych i wojskowych, a także
do ochrony zakładów produkcyjnych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•
•
•
•
•
•

System alarmujący w przypadku wtargnięcia na teren
objęty ochroną
Rozpoznanie aktywności, prób sabotażu, rozpoznanie
i śledzenie obiektu
Konfiguracja strefy monitorowanej, strefy
alarmu i strefy priorytetowej przy wykorzystaniu
opatentowanego systemu trzech stref detekcji
Ustawienie rozmiaru obiektu, kierunku jego ruchu,
prędkości poruszania się, perspektyw
i różnych wariantów zastosowania
Regulacja poziomu czułości i czasu reakcji
Georeferencja 3D

ZASTOSOWANIE
•
•

Analiza treści obrazu instalowana na serwerze do zastosowania na zewnątrz obiektów
Ochrona obwodowa, peryferyjna i terenów o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, placówki więzienne, budynki oraz
obszary rządowe i wojskowe

  

Inteligentna analiza treści obrazu

IPS INDOOR DETECTION

INNOWACYJNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ
Inteligentny system alarmujący w czasie rzeczywistym w przypadku włamania do zabezpieczonych pomieszczeń zamkniętych.
Rozpoznaje rozmiar obiektu, określa ruch obiektu i odróżnia perspektywy. Umożliwia detekcję nieautoryzowanego wkroczenia
nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•
•
•
•
•
•

System alarmujący w czasie rzeczywistym
w przypadku wtargnięcia na teren objęty ochroną
Rozpoznanie aktywności, rozpoznanie i śledzenie
obiektu
Konfiguracja strefy monitorowanej i strefy alarmu
Ustawienie rozmiaru obiektu, kierunku jego ruchu,
prędkości poruszania się, perspektyw i różnych
wariantów zastosowania
Regulacja poziomu czułości i czasu reakcji
Georeferencja 3D

ZASTOSOWANIE
•
•
•

Analiza treści obrazu instalowana na serwerze
do zastosowania wewnątrz obiektów
Ochrona przed włamaniem na tereny o
podwyższonym stopniu bezpieczeństwa
Monitorowanie pomieszczeń, korytarzy, wejść, pionowa orientacja strumienia wideo

Inteligentna analiza treści obrazu

IPS INTRUSION DETECTION

INNOWACYJNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ
Inteligentny system informujący w czasie rzeczywistym o wtargnięciu na teren objęty monitoringiem. Analiza wykorzystuje koncepcje
stref detekcji oraz ruchów dozwolonych i niedozwolonych, dzięki czemu umożliwia rozpoznanie pojawienia się osób niepożądanych.
Dzięki indywidualnej konfiguracji istnieje możliwość ustawienia typu monitorowanego terenu i uwzględnienia np. silnego wiatru,
spadających liści, obecności zwierząt. Oprogramowanie rozróżnia typy poruszających się obiektów (osoby, zwierzęta, ptaki), co
zdecydowanie minimalizuje ilość fałszywych alarmów.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•
•
•
•
•
•

System alarmujący w czasie rzeczywistym
w przypadku wtargnięcia na teren objęty ochroną
Rozpoznanie aktywności, sabotażu kamery,
rozpoznanie i śledzenie obiektu
Konfiguracja strefy monitorowanej i strefy alarmu
Ustawienie wielkości obiektu, kierunku ruchu obiektu,
perspektyw i wariantów zastosowania
Regulacja czasu reakcji
Georeferencja 3D

ZASTOSOWANIE
•
•

Analiza treści obrazu instalowana na serwerze do
zastosowania na zewnątrz obiektów
Ochrona obwodowa, peryferyjna i terenów
o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, placówki więzienne, budynki oraz obszary rządowe i wojskowe

Inteligentna analiza treści obrazu

IPS CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION
INNOWACYJNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ

Inteligentny system przeznaczony do ochrony obwodowej i peryferyjnej infrastruktury krytycznej. Alarmuje w czasie rzeczywistym
w przypadku wtargnięcia osób trzecich na teren zewnętrzny monitorowanych obiektów. Dzięki opatentowanej koncepcji trzech stref
potrafi analizować podejrzane zachowania i umożliwia rozpoznanie intruza. Dodatkowo wykrywa zmianę temperatury otoczenia,
co bardzo ułatwia precyzyjne i niezawodne wzbudzenie alarmu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych (gęsta mgła, śnieg).

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•
•

•
•
•
•
•

System alarmujący w czasie rzeczywistym przy
próbach wtargnięcia na obszar infrastruktury
krytycznej
IPS Tamper Detection: rozpoznanie prób manipulacji
kamery, takich jak zmiana ostrości, zamglenie,
schowanie, zasłonięcie, przekręcenie, spryskanie,
oślepienie
IPS Loitering Detection: rozpoznanie włóczęgostwa
i spowolnionych ruchów
IPS Outdoor Detection: rozpoznanie aktywności,
rozpoznanie i śledzenie obiektów
Konfiguracja strefy monitorowanej, strefy
alarmu i strefy priorytetowej przy wykorzystaniu
opatentowanego systemu trzech stref detekcji
Ustawienie różnorodnych parametrów, perspektyw
i wariantów zastosowania
Georeferencja 3D

ZASTOSOWANIE
•
•
•

Analiza treści obrazu instalowana na serwerze do zastosowania na zewnątrz obiektów
Ochrona infrastruktury krytycznej
Monitoring kamer, terenów otwartych, ogrodzeń, budynków, fasad i wejść

Inteligentna analiza treści obrazu

IPS LOITERING DETECTION

INNOWACYJNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ
Inteligentny system informujący w czasie rzeczywistym w przypadku włóczęgostwa na monitorowanych obszarach. Dzięki koncepcji
podziału na strefy pozwala na dokładne rozpoznanie podejrzanych ruchów. Dodatkowo może być optymalnie dostosowany do
otoczenia. Ułatwia to niezawodne wykrywanie nielegalnego włóczęgostwa nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•
•
•
•
•
•

System alarmujący w czasie rzeczywistym
w przypadku włóczęgostwa na terenie objętym
monitoringiem
Rozpoznanie włóczęgostwa i powolnych ruchów oraz
rozpoznanie aktywności
Konfiguracja strefy monitorowanej, alarmu i strefy
priorytetowej
Ustawienie rozmiaru obiektu, kierunków ruchu
obiektu, czasu przebywania obiektu, perspektyw
i wariantów zastosowania
Regulacja poziomu czułości i czasu reakcji
Georeferencja 3D

ZASTOSOWANIE
•
•
•

Analiza treści obrazu instalowana na serwerze
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów
Ochrona peryferyjna, ochrona przed włamaniem
Monitoring terenów otwartych, ogrodzeń, budynków i pomieszczeń

Inteligentna analiza treści obrazu

IPS DOME TRACKER

INNOWACYJNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ
Inteligentny system służący do kontroli chronionego obszaru w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kamer PTZ. Automatycznie
wykrywa i śledzi poruszające się obiekty znajdujące się w obrębie chronionego obszaru. Korzystanie z danych 3D umożliwia
intuicyjne sterowanie funkcjami PTZ poprzez kliknięcie przycisku myszki po wskazaniu kursorem wybranego miejsca na obrazie
pochodzącym z innej kamery lub na planie sytuacyjnym. System pozwala na automatyczne śledzenie obiektów przemieszczających
się pomiędzy polami widzenia różnych kamer, przez co upraszcza obsługę kamer PTZ nawet w obrębie złożonych obszarów nadzoru.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•
•
•
•

•
•
•

Sterowanie w czasie rzeczywistym kamerami
obrotowymi (PTZ)
Automatyczne rozpoznanie i śledzenie obiektu kamerą
obrotową
Sterowanie kamerą obrotową poprzez kliknięcie
przycisku myszki na obrazie z kamery obrotowej
Sterowanie kamerą obrotową poprzez kliknięcie
przycisku myszki na obrazie pochodzącym z kamery
stałopozycyjnej
(dane z 3D VMS)
Sterowanie kamerą obrotową poprzez kliknięcie
przycisku myszki na planie sytuacyjnym
(dane z 3D VMS)
Automatyczne wykrycie i śledzenie poruszającego się
obiektu - przekazanie systemu alarmowego z kamery
stałopozycyjnej do kamery obrotowej (dane z 3D VMS)
Automatyczne śledzenie obiektu poruszającego się pomiędzy polami widzenia różnych kamer - przekazanie systemu
alarmowego z jednej kamery obrotowej do kolejnej kamery obrotowej (dane z 3D VMS)

ZASTOSOWANIE
•
•

Analiza treści obrazu instalowana na serwerze do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów
Kompleksowa ochrona złożonych obszarów nadzoru

Inteligentna analiza treści obrazu

IPS 3D ARTWORK PROTECTION

INNOWACYJNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ
Inteligentny system alarmujący w przypadku nieuprawnionego zbliżenia się do dzieła sztuki, którego miejsce przechowywania lub
ekspozycji jest stałe. System tworzy dokładną, trójwymiarową kopię przestrzeni oraz wirtualną strefę ochronną wokół rzeźby lub
eksponatu wykorzystując najnowszą technikę Time-of-Flight.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•
•
•
•
•
•
•

System alarmujący w czasie rzeczywistym
w przypadku nieuprawnionego zbliżenia się
do dzieła sztuki
Rozpoznanie próby zbliżenia się
System tworzy trójwymiarową kopię przestrzeni
wykorzystując najnowszą technikę Time-of-Flight
System tworzy wirtualną strefę ochronną wokół
wiszących lub stojących dzieł sztuki
Konfiguracja strefy przedalarmowej i alarmowej
Możliwość indywidualnych ustawień i zastosowań
Możliwość konfiguracji progu czułości

ZASTOSOWANIE
•
•
•

Analiza treści obrazu instalowana na serwerze
do zastosowania wewnątrz obiektów
Ochrona dzieł sztuki w galeriach i muzeach
Monitoring rzeźb i obrazów

Inteligentna analiza treści obrazu

IPS PAINTING PROTECTION

INNOWACYJNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ
Inteligentny system chroniący dzieła sztuki. Wykorzystywany jest do alarmowania w czasie rzeczywistym w przypadku próby
kradzieży obrazów. Zapamiętuje położenie obiektu na ścianie oraz umożliwia dokładną identyfikację odchyleń. Umożliwia to
natychmiastowe wykrycie próby kradzieży bez zakłócania spokoju odwiedzających.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•

•

System alarmujący w czasie rzeczywistym
w przypadku nieuprawnionego zbliżenia się obrazów
Rozpoznaje próby kradzieży i podejmowane
aktywności na monitorowanym obszarze
Konfiguracja strefy alarmu
Ustawienie wielkości obiektów, perspektyw
i wariantów zastosowania
Regulacja czasu reakcji

•

Georeferencja 3D

•
•
•

ZASTOSOWANIE
•
•
•

Analiza treści obrazu instalowana na serwerze
do zastosowania wewnątrz obiektów
Ochrona obrazów w galeriach i muzeach
Monitoring obrazów

Inteligentna analiza treści obrazu

IPS PARKING VIOLATION DETECTION
INNOWACYJNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ

Inteligentny system informujący w czasie rzeczywistym o zatrzymaniu się pojazdu w niedozwolonym sektorze monitorowanego
obszaru. System odróżnia strefy przejazdu od stref parkowania i kontroluje czas postoju pojazdów. Dzięki tym funkcjom umożliwia
bezbłędne wykrywanie pojazdów zaparkowanych w niedozwolonych miejscach.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•
•
•
•
•
•

System alarmujący w czasie rzeczywistym
w przypadku parkowania w niedozwolonych
miejscach
Rozpoznanie zatrzymujących się pojazdów
i rozpoznanie aktywności
Konfiguracja strefy ruchu i postoju
Ustawienie wielkości obiektu, czasu postoju obiektu,
perspektyw i wariantów zastosowania
Regulacja poziomu czułości i czasu reakcji
Georeferencja 3D

ZASTOSOWANIE
•
•
•

Analiza treści obrazu instalowana na serwerze
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów
Egzekwowanie zakazu parkowania na ulicach,
placach i parkingach
Monitoring terenów otwartych i pomieszczeń

Inteligentna analiza treści obrazu

IPS PUBLIC TRANSPORT PROTECTION
INNOWACYJNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ

Inteligentny system alarmujący w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w podziemnym lub naziemnym
obiekcie kolejowym. Rozpoznaje ludzi i pociągi, stwierdza obecność ludzi na peronach i analizuje ich
zachowanie. Rozpoznaje zagrożenia i nietypowe sytuacje. Ułatwia to wykrywanie niebezpieczeństw nawet
w trudnych warunkach atmosferycznych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•
•
•
•
•

System alarmujący w czasie rzeczywistym
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej
w podziemnym lub naziemnym obiekcie kolejowym
Rozpoznaje pociągi, rozpoznaje i śledzi ludzi oraz
rozpoznaje aktywność
Konfiguracja i rozróżnienie monitorowanych stref
peronów i stref torowisk
Ustawienie wielkości obiektów, perspektyw
i wariantów zastosowania
Regulacja czasu reakcji

ZASTOSOWANIE
•
•
•

Analiza treści obrazu instalowana na serwerze
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów
Ochrona podziemnych i naziemnych obiektów
kolejowych
Monitorowanie peronów i torowisk

Inteligentna analiza treści obrazu

IPS PRIVACY PROTECTION

INNOWACYJNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ
Inteligentny system służący do ochrony prywatności obszarów obserwowanych w czasie rzeczywistym.
Ma on funkcję umożliwiającą nałożenie maski prywatności na wybrane strefy, obiekty ruchome oraz twarze
osób przebywających w polu obserwacji. W odróżnieniu od masek prywatności nakładanych bezpośrednio
w kamerach funkcja ta umożliwia zdjęcie maski podczas odtwarzania nagranego materiału przez upoważnione do tego osoby.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•
•
•
•

Ochrona prywatności obszarów obserwowanych
w czasie rzeczywistym
Nałożenie maski prywatności na wybrane strefy,
obiekty ruchome oraz twarze
Możliwość zdjęcia maski prywatności podczas
odtwarzania nagranego materiału przez upoważnione
do tego osoby
Regulacja poziomu czułości i czasu reakcji

ZASTOSOWANIE
•
•
•

Analiza treści obrazu instalowana na serwerze
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów
Monitoring terenów publicznych i prywatnych
Maska prywatności na budynkach, obszarach,
pojazdach, osobach i twarzach

Inteligentna analiza treści obrazu

IPS SUBWAY PROTECTION

INNOWACYJNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ
Inteligentny system alarmujący w czasie rzeczywistym w przypadku podejrzanego zachowania na terenach zamkniętych lub na
terenie podziemnych dworców. Rozpoznaje pociągi, wałęsające się osoby oraz identyfikuje typowe zachowania i ruchy graficiarzy.
Dzięki tym właściwościom umożliwia wiarygodne wykrywanie niedozwolonych zachowań nawet na słabo oświetlonych obszarach.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•
•
•
•
•
•

System alarmujący w czasie rzeczywistym
w przypadku podejrzanego zachowania na terenie
objętym ochroną
Rozpoznanie pociągów, włóczęgostwa, graficiarzy
oraz rozpoznanie aktywności
Konfiguracja stref monitorowanych, stref alarmu i stref
ruchu pociągów
Ustawienie rozmiaru obiektów, czasu przebywania
obiektów na monitorowanym obszarze, perspektyw
i wariantów zastosowania
Regulacja czasu reakcji
Georeferencja 3D

ZASTOSOWANIE
•
•
•

Analiza treści obrazu instalowana na serwerze
do zastosowania wewnątrz obiektów
Ochrona pojazdów szynowych na zamkniętych lub podziemnych torowiskach
Monitoring pociągów

Inteligentna analiza treści obrazu

IPS TAMPER DETECTION

INNOWACYJNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ
Inteligentny system informujący w czasie rzeczywistym o próbach manipulacji (zmiana ostrości, zamglenie, ukrycie, zakrycie,
przekręcenie, spryskanie, oślepienie) przy kamerach zlokalizowanych na terenie infrastruktury krytycznej. Dzięki stałej ocenie
rejestrowanego obrazu stan kamery poddawany jest permanentnej kontroli, co umożliwia natychmiastową identyfikację jakiejkolwiek
zmiany. Analiza szybko i precyzyjnie wykrywa najdrobniejsze zakłócenia i próby manipulacji. W sposób znaczący podnosi
poziom bezpieczeństwa monitorowanego obszaru.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•
•
•
•

System alarmujący w czasie rzeczywistym
w przypadku prób manipulacji kamery
Rozpoznanie prób manipulacji kamery, takich jak
zmiana ostrości, zamglenie, schowanie, zasłonięcie,
przekręcenie, spryskanie, oślepienie
Konfiguracja strefy alarmu
Ustawienie wariantów zastosowania

ZASTOSOWANIE
•
•
•

Analiza treści obrazu instalowana na serwerze
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów
Ochrona infrastruktury krytycznej
Ochrona kamer

Inteligentna analiza treści obrazu

IPS MOTION DETECTION

INNOWACYJNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ
Inteligentny system wykrywający w czasie rzeczywistym ruch oraz alarmujący w przypadku pojawienia się ruchomych obiektów
na wyznaczonych obszarach. Rozpoznaje rozmiar obiektu, określa ruch obiektu i odróżnia perspektywy. Zastosowanie systemu
w znacznym stopniu redukuje ilość rejestrowanego materiału wizyjnego.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•
•
•
•
•
•

System alarmujący w czasie rzeczywistym
w przypadku wykrycia ruszającego się obiektu na
wcześniej zdefiniowanym obszarze
Rozpoznaje ruch i aktywność
Konfiguracja strefy monitorowanej i strefy alarmu
Ustawienie wielkości obiektu, kierunku jego ruchu,
perspektyw i wariantów zastosowania
Regulacja poziomu czułości i czasu reakcji
Georeferencja 3D

ZASTOSOWANIE
•
•
•

Analiza treści obrazu instalowana na serwerze
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów
Automatyczne sterowanie nagrywaniem
Monitoring obszarów, korytarzy i pomieszczeń,
pionowa orientacja strumienia wideo

Inteligentna analiza treści obrazu

IPS SABOTAGE DETECTION

INNOWACYJNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ
Inteligentny system informujący w czasie rzeczywistym o próbach sabotażu kamery (zakrycie, przekierowanie, opryskiwanie,
oślepianie). Rozpoznaje formy i kontury, dzięki czemu możliwa jest dokładna identyfikacja odchyleń. Umożliwia to natychmiastowe
wykrywanie prób ingerencji, co znacznie zwiększa niezawodność systemów nadzoru wideo.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•
•
•
•

System alarmujący w przypadku prób manipulacji
kamery
Rozpoznanie sabotażu kamery - zakrycie,
przekręcenie, spryskanie, oślepienie
Konfiguracja strefy alarmu
Ustawienie wariantów zastosowania

ZASTOSOWANIE
•
•
•

Analiza treści obrazu instalowana na serwerze
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów
Ochrona systemu monitoringu wideo
Monitoring kamer

Inteligentna analiza treści obrazu

IPS LEFT LUGGAGE DETECTION

INNOWACYJNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ
Inteligentny system alarmujący w czasie rzeczywistym w przypadku pozostawionego bagażu w pomieszczeniach zamkniętych.
Rozpoznaje pozostawiony bagaż i sprawdza czas jego spoczynku. Ułatwia to dokładne wykrywanie bagażu porzuconego lub
potencjalnie niebezpiecznego, nawet na często uczęszczanych obszarach.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•
•
•
•
•
•

System alarmujący w przypadku porzucenia bagażu
w monitorowanym obszarze
Rozpoznanie bagażu i aktywności
Konfiguracja strefy monitorowanej i strefy alarmu
Ustawienie wielkości obiektu, czasu pozostawienia
obiektu, perspektyw i wariantów zastosowania
Regulacja czasu reakcji
Georeferencja 3D

ZASTOSOWANIE
•
•
•

Analiza treści obrazu instalowana na serwerze
do zastosowania wewnątrz obiektów
Ochrona przed atakami terrorystycznymi lub
odnajdywanie zagubionego bagażu
Monitoring pomieszczeń

IPS VideoManager - oprogramowanie zarządzające

IPS VideoManager to innowacyjna, skalowalna platforma VMS do zarządzania monitoringiem wizyjnym. Stanowi inteligentne
oprogramowanie zarządzające umożliwiające skuteczne monitorowanie, sterowanie i administrowanie wszystkich kamer, intuicyjną
obsługę różnych interfejsów użytkownika oraz bezproblemową integrację z innymi systemami zewnętrznymi.
Skalowalne oprogramowanie dla systemów o różnej wielkości:
•
•
•
•
•

Network Video Recorder (NVR)
Network Video Recorder Pro (NVR Pro)
Video Management System (VMS)
3D Video Management System (3D VMS)
Multi Site Management (MSM)

OTWARTA PLATFORMA

INTUICYJNA OBSŁUGA

INTELIGENTNE FUNKCJE

Instalacja i użytkowanie nie są zależne
od konkretnego sprzętu i pracuje na
standardowych urządzeniach IT

Ujednolicony interfejs dla wszystkich
typów użytkownika – komputery
stacjonarne, laptopy i urządzenia
mobilne

Efektywna wyszukiwarka zapisanych
materiałów z opcją Smart Search

Współpracuje z kamerami IP i kamerami
analogowymi z wideoenkoderami
różnych producentów
Może współpracować z innymi
systemami zewnętrznymi,
m.in. kontrolą dostępu

Wielojęzyczny interfejs
Dodatkowe funkcjonalności dzięki
kompatybilności z programami Site
Plans, TimeMachine i WallControl

Dostęp do materiału wizyjnego
zapisywanego na serwerach oraz
kamerach w czasie rzeczywistym przy
zakupie inteligentnych analiz wideo
Zautomatyzowany monitoring
z innowacyjną technologią wideo 3D

IPS VideoAnalytics camera-based

Inteligentne analizy treści obrazu instalowane na kamerze lub enkoderze - moduły ACAP

IPS VideoAnalytics camera-based to inteligentne oprogramowanie analityczne instalowane na kamerach lub enkoderach firmy
Axis służące do automatycznego rozpoznania istotnych dla bezpieczeństwa obiektów i wydarzeń. Instalowane jest na otwartych
platformach ACAP (AXIS Camera Application Platform) dostępnych w większości kamer firmy Axis. Oprogramowanie umożliwia
zastosowanie jednej analizy na jednej kamerze oraz transmisję treści obrazu i metadanych w oprogramowaniu zarządzającym.

Dostępne analizy treści obrazu:
IPS Motion Detection (Axis)
Inteligentny system wykrywający w czasie rzeczywistym ruch oraz alarmujący w przypadku
pojawienia się ruchomych obiektów na wyznaczonych obszarach. Rozpoznaje rozmiar
obiektu, określa ruch obiektu i odróżnia perspektywy. Zastosowanie systemu w znacznym
stopniu redukuje ilość rejestrowanego materiału wizyjnego.

IPS Sabotage Detection (Axis)
Inteligentny system informujący w czasie rzeczywistym o próbach sabotażu kamery
(zakrycie, przekierowanie, opryskiwanie, oślepianie). Rozpoznaje formy i kontury, dzięki
czemu możliwa jest dokładna identyfikacja odchyleń. Umożliwia to natychmiastowe
wykrywanie prób ingerencji, co znacznie zwiększa niezawodność systemów nadzoru wideo.

IPS Intrusion Detection (Axis)
Inteligentny system informujący w czasie rzeczywistym o wtargnięciu na teren
objęty monitoringiem. Analiza wykorzystuje koncepcje stref detekcji oraz ruchów
dozwolonych i niedozwolonych, dzięki czemu umożliwia rozpoznanie pojawienia się osób
niepożądanych. Dzięki indywidualnej konfiguracji istnieje możliwość ustawienia typu
monitorowanego terenu i uwzględnienia np. silnego wiatru, spadających liści, obecności
zwierząt.
IPS Loitering Detection (Axis)
Inteligentny system informujący w czasie rzeczywistym w przypadku włóczęgostwa na
monitorowanych obszarach. Dzięki koncepcji podziału na strefy pozwala na dokładne
rozpoznanie podejrzanych ruchów. Dodatkowo może być optymalnie dostosowany do
otoczenia. Ułatwia to niezawodne wykrywanie nielegalnego włóczęgostwa nawet
w trudnych warunkach atmosferycznych.
IPS Indoor Detection (Axis)
Inteligentny system alarmujący w czasie rzeczywistym w przypadku włamania do
zabezpieczonych pomieszczeń zamkniętych. Rozpoznaje rozmiar obiektu, określa ruch
obiektu i odróżnia perspektywy. Umożliwia detekcję nieautoryzowanego wkroczenia nawet
w trudnych warunkach oświetleniowych.

IPS AnalyticsManager - oprogramowanie integrujące

IPS AnalyticsManager umożliwia integrację analiz treści obrazu z innymi, istniejącymi już systemami. Oprogramowanie dostępne
jest dla dwóch różnych platform:
•
•

IPS AnalyticsManager (Server)
IPS AnalyticsManager (Axis)

IPS AnalyticsManager (Server) to innowacyjna, otwarta platforma służąca do integracji analiz instalowanych na serwerach
z oprogramowaniem zarządzającym VMS innych firm. Zastosowanie tej platformy umożliwia bezproblemowe wdrożenie i obsługę
większej liczby analiz w ramach istniejącego oprogramowania zarządzającego innych firm.
IPS AnalyticsManager (Axis) to innowacyjna, otwarta platforma służąca do integracji analiz instalowanych na kamerach lub
enkoderach z oprogramowaniem zarządzającym VMS innych firm. Platforma instalowana jest w jednej kamerze kompatybilnej
z modułem ACAP i umożliwia centralne zarządzanie wszystkimi analizami zainstalowanymi na kamerach lub enkoderach.
Otwarta platforma
•
•
•

Centralne zarządzanie analizami treści obrazu z zapisem na serwerze, kamerze lub enkoderze
Brak konieczności posiadania serwera, praca na kamerach z modułem ACAP (Axis)
Dostępność wielu różnych typów analiz treści obrazu

Integracja
•
•
•

Integracja zero-integration-interface z oprogramowaniem zarządzającym (VMS) innych firm
Udostępnienie metadanych w celu wyszukania i przeglądania archiwalnych materiałów wideo
Import i eksport danych do automatycznej konfiguracji (serwer)

Kompatybilność
•
•
•
•

Kompatybilność z oprogramowaniem zarządzającym innych firm
Kompatybilność z urządzeniami ONVIF (serwer)
Oprogramowanie przeznaczone do pracy w chmurze
Możliwość niezależnej pracy (stand-alone)

Prosta obsługa
•
•

Konfiguracja i obsługa z wykorzystaniem najnowszych narzędzi web tools
Wbudowane narzędzia diagnostyczne i monitorujące (serwer)
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