
AXIS Tailgating Detector
Análise inteligente para prevenção de entradas não autorizadas

O AXIS Tailgating Detector é um aplicativo de análise de vídeo comprovado e eficiente em termos de custos desenvol-
vido para permitir que somente uma pessoa de cada vez passe por um sistema de controle de acesso automatizado.
O aplicativo integrado à câmera ajuda a prevenir acessos não autorizados e é ideal para uso em clubes ou outros lo-
cais em que cartões de acesso são usados. Se mais de uma pessoa passar sob a câmera em um intervalo específico, o
AXIS Tailgating Detector poderá acionar um alarme, como uma notificação por email ou saída de áudio. Todos os dados
de contagem são armazenados diretamente em cada câmera, dados esses que podem ser facilmente acessados via inter-
face Web da câmera ou por exportação. Os dados de contagem também podem ser acessados via AXIS Store Reporter.

> Detecção e notificação em tempo real de entradas não autorizadas

> Prevenção de perdas

> Baseado em tecnologia comprovada

Folha de dados



AXIS Tailgating 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 em que as pessoas entram uma após a outra através
de uma porta fechada. Por exemplo, com um cartão de associado.

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

©2017 - 2019 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS e VAPIX são marcas registradas ou aplicações de
marcas comerciais da Axis AB em várias jurisdições. Todos os outros nomes de empresas e produtos são marcas comerciais ou
registradas das respectivas empresas. Reservamo-nos o direito de inserir modificações sem aviso prévio.

T10098456/PT/M4.2/1912

https://wwww.axis.com
https://www.axis.com
https://www.axis.com/environmental-responsibility

