
 > Onderzoeken 
versnellen

 > Operationele 
informatie verkrijgen

 > Situatiebewustzijn 
creëren

 > Korte terugverdientijd

 > Gebruiksgemak

 
Transformeer video in bruikbare informatie 
met behulp van geavanceerde analytics 
door AXIS Camera Station en BriefCam met elkaar te integreren.

REVIEW (bekijken) – Beoordeel uren video in enkele 
minuten en identificeer snel objecten die van belang 
zijn. Zoek en filter snel en nauwkeurig objecten en 
gebeurtenissen die van belang zijn op basis van 
metadata zoals mannen, vrouwen, kinderen, voertuigen 
en veranderingen in licht met een keuze uit 27 klassen 
en kenmerken. Gebruik gezichtsherkenning, uiterlijke 
gelijkenissen, kleur, grootte, snelheid, baan, richting en 
verblijftijd en beschik zo over steeds meer en steeds 
krachtiger specifieke zoekcombinaties.

RESPOND (reageren) – Blijf op de hoogte van situaties 
met real-time notificaties, die relevante gebeurtenissen 
signaleren. Stel organisaties in staat om proactief te 
reageren op veranderende situaties in hun omgeving, 
met een goed evenwicht tussen gevoeligheid, 
nauwkeurigheid en efficiëntie. 

RESEARCH (onderzoeken) – Haal operationele 
informatie uit de geëxtraheerde en verzamelde 
videometadata om videobeelden kwantitatief te 
analyseren en kom tot nieuwe inzichten voor 
datagestuurde veiligheid, beveiliging en operationele 
besluitvorming.

De BriefCam-integratie voor AXIS Camera Station levert geavanceerde 
videocontent-analytics op, wat resulteert in snellere onderzoeken, 
operationele efficiëntie en een verbeterd situatiebewustzijn.

De videocontent-analytics van BriefCam is direct 
toegankelijk vanaf de AXIS Camera Station-client en 
biedt gebruikers van AXIS Camera Station de 
mogelijkheid om snel videobeelden te bekijken en te 
zoeken, real-time notificaties en kwantitatieve video-
inzichten. De integratie met het Video Analytics-
platform van BriefCam is een logische uitbreiding van 
de Axis-oplossing die een grote meerwaarde oplevert 
voor onze klanten.

Met BriefCam-analytics beschikken gebruikers over een 
nieuwe manier om gebeurtenissen te bekijken, te 
onderzoeken en erop te reageren. Dankzij de integratie 
kunnen klanten profiteren van de hoogst mogelijke 
nauwkeurigheid in het detecteren, classificeren en 
herkennen van diverse objectklassen, kenmerken, 
gedragingen en gezichten. 

BriefCam is snel te installeren en te implementeren, 
verdient zich snel terug en biedt direct toegang tot 
analytics.
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Waarom BriefCam?
BriefCam is de 
toonaangevende aanbieder 
van VIDEO SYNOPSIS®- en 
Deep Learning-oplossingen 
voor het snel bekijken en 
zoeken van videobeelden, 
gezichtsherkenning, real-time 
notificaties en kwantitatieve 
video-inzichten. Met 
BriefCam kunt u ruwe 
video transformeren naar 
bruikbare informatie en 
zo de time-to-target bij 
beveiligingsdreigingen 
aanzienlijk verkorten, de 
veiligheid verhogen en 
bewerkingen optimaliseren. 

www.briefcam.com

Waarom Axis?
> Toonaangevend in 

netwerkvideo

> Wereldwijde 
marktaanwezigheid

> Sterk partnernetwerk

> Slimme, innovatieve 
producten en diensten 
voor videobewaking, 
toegangscontrole, 
audiosystemen en video 
analytics

Waarom 
netwerkvideo?
>  Superieure beeldkwaliteit

>  Op afstand toegankelijk

>  Eenvoudige, 
toekomstbestendige 
integratie

>  Schaalbaarheid en 
flexibiliteit

> Kostenefficiënt

>  Slimme oplossingen

>  Beproefde technologie

Per AXIS Camera Station-site is één BriefCam-server vereist. 
Het is mogelijk om meer dan één AXIS Camera Station-server te verbinden.

Over AXIS Camera Station
AXIS Camera Station is videomanagementsoftware die speciaal is ontwikkeld voor kleine en middelgrote 
installaties. Onder de gebruikers vinden we winkels, hotels, scholen en productiebedrijven, die met deze software 
hun locaties volledig kunnen controleren en beveiligen en snel kunnen reageren op incidenten. Dit alles gericht 
op een nog vlottere bedrijfsvoering. AXIS Camera Station is compatibel met alle Axis-netwerkvideoproducten en 
-functionaliteiten om eindklanten een compleet, flexibel, veilig en betrouwbaar systeem te bieden.


