
AXIS Direction Detector
Análise inteligente para controle de entradas e saídas

O AXIS Direction Detector é um aplicativo de análise de vídeo comprovado, expansível e eficiente em termos de custo
para a detecção de pessoas se movendo na direção errada. Esse aplicativo integrado à câmera pode ajudar a reduzir
as perdas provocadas por roubo e eliminar a necessidade de barreiras físicas ou funcionários extras nas entradas. Ele
registra o número de pessoas que passam pelo local, bem como o a direção do movimento. Uma pessoa movendo-se
na direção errada pode acionar uma resposta, como uma saída de áudio, gravação de vídeo, SMS, alerta por email ou o
fechamento de portões de entrada. O AXIS Direction Detector armazena os dados diretamente em cada câmera, dados
esses que podem ser facilmente acessados via interface Web da câmera. Os dados também podem ser acessados via
AXIS Store Reporter.

> Detecção de direção em tempo real

> Notificação de sentido incorreto

> Prevenção de perdas

> Baseado em tecnologia comprovada

Folha de dados



AXIS Direction Detector

Aplicação
Plataforma de
computação

Edge

Produtos com
suporte

Para obter uma lista completa de produtos recomendados e
compatíveis, acesse axis.com

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.
Funcionalidade AXIS People Counter.

Configuração Interface de configuração via Web incluída.

Cenários
Aplicações
típicas

Ambientes de varejo internos nas entradas ou saídas de lojas.

Altura de
montagem

2,7 m a 10 m (8 ft 10 pol. a 32 ft 10 pol.)

Limitações Objetos abaixo de aproximadamente 110 cm (43 pol.) não são
contados.

Integração do sistema
Interface de
programação da
aplicação

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

Integração de
eventos

Integração com o sistema de gerenciamento de eventos da
câmera para permitir o streaming de eventos para o software de
gerenciamento de vídeo e ações da câmera como controle de E/S,
notificação e armazenamento de borda.

Geral
Idiomas Inglês, alemão, espanhol, italiano, francês, chinês simplificado,

japonês, russo

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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