
 > Acelere as 
investigações

 > Ganhe inteligência 
operacional

 > Alcance consciência 
situacional

 > Recuperação rápida 
do investimento

 > Fácil de usar

 
Transforme vídeo em inteligência acionável 
com análise avançada 
por meio da integração entre AXIS Camera Station e BriefCam.

REVISAR – Revisa horas de vídeo em minutos e localiza 
rapidamente objetos de interesse. Pesquisa e filtra 
rapidamente objetos e eventos de interesse por 
metadados, como homens, mulheres, crianças, veículos 
e mudanças de iluminação com velocidade e precisão, 
usando 27 classes e atributos. Usa reconhecimento 
facial, semelhança de aparência, cor, tamanho, 
velocidade, caminho, direção e tempo de permanência, 
oferecendo um conjunto poderoso e crescente de 
combinações distintas de pesquisa.

RESPONDER – Alcança consciência situacional com 
capacidade de alertas em tempo real, trazendo eventos 
relevantes para o primeiro plano Permite que as 
organizações respondam proativamente às mudanças 
situacionais em seu ambiente, equilibrando efetivamente 
a sensibilidade, a precisão e a eficiência. 

PESQUISAR – Ganha inteligência operacional a partir 
dos metadados de vídeo extraídos e agregados, para 
analisar o vídeo quantitativamente, derivar insights 
acionáveis para segurança, proteção e tomada de 
decisões operacionais baseadas em dados.

A integração do BriefCam para a AXIS Camera Station fornece uma análise 
de conteúdo de vídeo avançada que ajuda a acelerar as investigações, 
derivar eficiência operacional e alcançar consciência situacional.

Acessível diretamente do cliente da AXIS Camera 
Station, a análise de conteúdo de vídeo do BriefCam 
fornece uma rápida revisão e pesquisa de vídeo, alertas 
em tempo real e informações de vídeo quantitativas 
para os usuários da AXIS Camera Station. A integração 
da plataforma de Análise de Vídeo do BriefCam oferece 
uma extensão natural da solução da Axis para uma 
entrega valorosa aos nossos clientes.

Com a análise do BriefCam, os usuários podem revisar, 
pesquisar e responder a eventos de uma nova maneira. 
Através da integração, os clientes podem se beneficiar 
da precisão líder de mercado para detecção, classificação 
e reconhecimento entre classes de objetos, atributos, 
comportamentos e faces. 

Rápido de instalar e implantar, o BriefCam oferece 
rápido retorno do investimento com acesso imediato às 
análises.

Nota sobre a solução de parceiro Axis
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Por que o 
BriefCam?
O BriefCam é a fornecedora 
líder do setor de soluções 
VIDEO SYNOPSIS® e Deep 
Learning para revisão 
e pesquisa rápida de 
vídeo, reconhecimento 
facial, alertas em tempo 
real e insights de vídeo 
quantitativos. Ao transformar 
vídeo bruto em inteligência 
acionável, o BriefCam reduz 
dramaticamente o tempo 
de responder a ameaças de 
segurança ao mesmo tempo 
que aumenta a segurança e 
otimiza as operações. 

www.briefcam.com

Por que Axis
> Líder da indústria em 

vídeo em rede

> Presença no mercado 
global

> Forte rede de parceiros

> Produtos e serviços 
inovadores e 
inteligentes para 
videomonitoramento, 
controle de acesso, 
sistemas de áudio e 
análises de vídeo

Por que vídeo em 
rede
>  Qualidade de imagem 

superior

>  Acessibilidade remota

>  Integração fácil, preparada 
para mudanças futuras:

>  Escalabilidade e 
flexibilidade

> Economia

>  Inteligência distribuída

>  Tecnologia comprovada

É necessário um servidor do BriefCam por site da AXIS Camera Station. 
Mais de um servidor da AXIS Camera Station pode ser conectado.

Sobre o AXIS Camera Station
O AXIS Camera Station é um software de gerenciamento de vídeo especialmente desenvolvido para pequenas e 
médias instalações. Lojas do varejo, hotéis, escolas e fábricas estão entre os grupos de usuários que desfrutam 
do controle e proteção totais de suas instalações e podem cuidar rapidamente de incidentes. Tudo para fazer as 
empresas funcionarem de maneira mais tranquila. O AXIS Camera Station combina os produtos e recursos de 
vídeo em rede da Axis para oferecer aos clientes finals um sistema completo, flexível, seguro e confiável.


