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Smart Solutions in Security

CUM FUNC ȚIONEAZĂ?

SOFT PROFESIONAL DE RECUNOAŞTERE AUTOMATĂ
A NUMERELOR DE ÎNMATRICULARE
Softul analizează imaginea şi citește plăcuțele pentru fiecare mașină care apare în câmpul vizual al camerei. Ca rezultat,
incluzând date, timp, fotografia plăcuței de înmatriculare și alți parametrii, sunt salvate în baza de date.
Aplicația are posibilitatea de a controla mecanisme executive (porți sau bariere) și a permite definirea reacțiilor specifice
depinzând de recunoaşterea plăcuțelor de înmatriculare.

NMS ANPR 2.0 ESTE O SOLUŢIE ÎMBUNĂTĂŢITĂ, MAI RAPIDĂ A CONTROLULUI
ACCES PENTRU VEHICULE
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ANPR 2.0 FUNC ȚIONALITATE

ARHITECTURĂ SERVER-CLIENT
Programul permite crearea unui sistem de distribuție prin configurația Server-Client bazată pe o singură bază de
date. Aceasta funcție este importantă pentru structuri ca locații principale şi secundare, deoarece un singur server
cu bază de date a plăcuțelor de înmatriculare este suficient pentru controlul acces în toate obiectivele în
același timp. Această soluţie oferă controlul simultan pentru intrări şi ieșiri multiple în obiective specifice pe baza
unui singur server.
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REACŢII AUTOMATE
Prin reacţii este posibilă configurarea unor scenarii, ca exemplu setarea unei alarme când cineva încearcă să iasă cu
vehiculul după ce timpul a expirat şi nu s-a plătit taxa alocată parcării. Aceste reacţii automate ce oferă informaţii
operatorului face ca NMS ANPR 2.0 sa fie un sistem autonom.

MANAGEMENTUL PARCĂRII
Softul NMS ANPR 2.0 organizează automat parcarea prin numărarea spaţiilor şi numărul de intrări/ieşiri ale
vehiculelor. Se poate analiza numărul locurilor libere şi timpul de rezidenţă la parcare pentru a bloca accesul în
cazul umplerii spaţiului. Împreună cu această funcţie se poate afişa un mesaj „Nu mai sunt locuri disponibile” ca
rezultat al verificării numărului total de locuri în parcare.

SUPORT PÂNĂ LA 9 CAMERE*
În funcţie de licenţa utilizată, NMS ANPR 2.0 poate suporta de la 1 la 9 canale video pe un server. Softul identifică plăcute de înmatriculare
din ţările Uniunii Europene. Sistemul a fost testat pentru a recunoaşte plăcuţe de înmatriculare la o viteză de până la 140 km/h.
*Funcționalitate disponibilă la cerere
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SISTEM COMPLET AUTOMATIZAT
Transportul prin acces control bazat pe NMS ANPR 2.0 este un sistem complet automatizat. Plăcutele de înmatriculare pentru toate
vehiculele care au vizitat o zona particulară sunt salvate constant în baza de date, astfel se crează o înregistrare de tranzit. Utilizatorul poate
vedea fluxul video din camera în modul live, previzualizare sau editare şi poate genera rapoarte.

MECANISM DE ACCES CONTROL
Softul NMS ANPR 2.0 poate controla mecanisme executive (bariere, porţi) astfel încât doar vehiculele autorizate sa poată intra în incintă.
Aceasta soluţie elimina necesitatea instalării adiționale a sistemelor de control acces. Ajuta de asemenea la îmbunătățirea mobilității
şi o siguranţă mai mare.

OPERARE FACILĂ
Interfaţă simplă şi intuitivă asigura operarea uşoară. Administratorul defineşte permisiunile pentru vehicule individuale, permiţând accesul
în locaţie sau restricționându-l în funcţie de timp.

INTEGRARE CU NMS
NMS ANPR 2.0 poate lucra ca un soft autonom dar este şi integrat complet cu softul NMS. Aceasta
soluţie oferă utilizatorului posibilitatea de a crea scenarii pentru plăcuţe de înmatriculare specifice şi
sistemul de arhivă video. Astfel se simplifică verificarea unui incident.
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