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Segítség a vállalkozásoknak a társadalmi távolságtartási
szabályok betartásában.

Előnyök:
• Kontrollálhatja a személyek számát a helyiségekben, az üzletektől az

   épületeken át, a várótermekig bárhol.

• Segít betartani a társadalmi távolságtartási szabályokat

• Világos üzenetet ad az ügyfeleknek,hogy lépjenek be vagy várakozzanak még

• Több bejárat és kijárat felügyelete kezelhető

• Pontos személyszámlálási információkat szolgáltat

• Könnyen telepíthető, szerver nélküli, méretezhető

• Nincs szükség „felülnézeti” állású kamera telepítésére a számláláshoz

• Nem csak a számlálást oldja meg, detovábbi előnyöket és fokozott biztonsá-

   got is nyújt az ügyfelek viselkedésének megértésében

• 5 éves jótállás a partnerprogram révén

Jellemzők:

• Kamerába épített Mesterséges Intelligencia alapú megoldás

• Összesített adatok több kameráról. Nincs szükség szerverre!

• Riasztás kimenet más eszközökre, például automatikus ajtó vagy lámpa vezérlésre

• Testreszabható üzenetek és görgethető szöveg - bármilyen nyelven

• További licencmentes AI-alapú videoelemzés és hangosztályozási riasztások

• Kompatibilis a Wisenet Retail Insight megoldással

• Bármely monitorral képes működni

• ONVIF kompatibilis kamera

• Alkalmazásprogramozási felület (API)

• HTTP parancs az integrációkhoz

• Automatikus ütemezés

• Egyszerű telepítés kamerás moduláris kialakítással

• DC kimenet csatlakoztatott eszközökhöz
• A kamera NDAA-kompatibilis MI alapú személyszámlálás

Felső - szemközti nézet - javasolt

Hagyományos kamera elhelyezés

Látogató
foglaltságfigyelő alkalmazás!

Egyedi kialakítású interfész

Maximum
létszám

Görgetett
szöveges üzenet

Üdvözlő
üzenet

Várjon/Bemehet
üzenet

Liszensz díj nélkül!



Alkalmazási példa 1

Alkalmazási példa 3 – Nincs szükség szerverre

Alkalmazási példa 2

AI-kamera folgaltság
figyelő alkalmazással

AI-Kamera#1 
folgaltságfigyelő
alkalmazással

AI-Kamera#3 
foglaltságfigyelő
alkalmazással

AI-kamera
folgaltságfigyelő
alkalmazással

Display Mini PC Automata ajtó Display Mini PC

Monitor Monitor

Hálózati kábel

Hálózati
kábel

Hogyan működik?

Kompatibilis a Wisenet P Sorozatú 4K-s AI kamerákkal

Ezáltal még értékesebbé teheti a Wisenet AI szériás kamerákat

Boxkamera

PNB-A9001

Csőkamera

PNO-A9081R

Vandálbiztos Dóm

PNV-A9081R

Dóm

PND-A9081RV PND-A9081RF

Süllyeszthető Dóm

HDMI Alarm Kábel HDMI

Be/Kijárat #1

Ahol hasznos lehet:

• Szupermarketek

• Kiskereskedelmi láncok

• Gyorsétterem láncok

• Bárok és éttermek

• Kereskedelmi helyiségek

• Kórházak és rendelők

• Istentiszteleti helyek

• Váró helyiségek / fogadók

• Dohányzó helyek

• Könyvtárak

• Szállodák és szabadidőparkok

• Sportlétesítmények

• Múzeumok

• Kerti központok

• Irodák

• Felvonók

• Lépcsők

• Mellékhelyiségek
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Be/Kijárat#2 AI-Kamera#2 Be/Kijárat#3foglaltságfigyelő
        alkalmazással
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