
AXIS 3D People Counter
Análise 3D inteligente para contagem de pessoas em condições
desafiadoras

O AXIS 3D People Counter é um aplicativo de análise de vídeo expansível e eficiente em termos de custo para a conta-
gem de pessoas em condições desafiadoras. Instalado em uma câmera de rede compatível, esse aplicativo aprimora as
operações de negócios ao permitir o monitoramento preciso e a análise de fluxos de clientes em ambientes tumultua-
dos ou sob condições de iluminação desfavoráveis. Ele é ideal para a avaliação rápida de esforços de marketing, seja
aprimorando o planejamento dos funcionários ou da loja ou avaliando a taxa de conversões quando combinado a dados
de ponto de venda. O AXIS 3D People Counter armazena os dados de contagem diretamente em cada câmera, dados
esses que podem ser facilmente acessados via interface Web da câmera ou no AXIS Store Reporter, o qual fornece uma
representação gráfica bastante clara dos dados.

> Contagem de pessoas 3D precisa e confiável

> Ideal para fluxos de tráfego elevados

> Ideal para ambientes com luzes intensas e sombras

> Otimiza os esforços de marketing

> Aprimora o planejamento dos funcionários e da loja

Folha de dados



AXIS 3D People Counter

Aplicação
Produtos com
suporte

AXIS P8804 Stereo Sensor Kit

Funcionalidade Upload automático para o AXIS Store Data Manager e o
AXIS Store Reporter vendidos separadamente.
Dados de contagem armazenados por até 90 dias sem cartão SD.

Configuração Interface de configuração via Web incluída.

Cenários
Aplicações
típicas

Entradas e saídas em ambientes de varejo, como lojas e shopping
centers, bem como edifícios públicos como museus ou bibliotecas.

Altura de
montagem

2,4 m a 4 m (7 ft 10 pol. a 13 ft)

Integração do sistema
Interface de
programação da
aplicação

API aberta para integração de software.
Especificações disponíveis em axis.com

Geral
Idiomas Inglês

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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