
AXIS Video Motion Detection 3
Detecção de movimento rápida e fácil para o instalador

O AXIS Video Motion Detection 3 é um aplicativo grátis para a gravação confiável de movi-
mentos que pode ser instalado em câmeras de rede fixas e codificadores Axis. Ele aumenta a
eficiência do sistema reduzindo as necessidades de largura de banda e armazenamento e facilita
a busca de eventos gravados.

O AXIS VMD 3 é um aplicativo especialmente desenvolvido para

detecção de movimento geral em áreas de baixo tráfego. Ele

detecta objetos móveis, como pessoas e veículos, dentro de uma

área predefinida.

O aplicativo permite a detecção confiável em condições de ilu-

minação variáveis e pode ser usado em instalações em ambi-

entes internos e externos, como corredores, estacionamentos e

áreas de lojas não supervisionadas.

O AXIS VMD 3 é fácil de instalar e a interface do usuário in-

tuitiva com configurações visuais em tempo real oferece uma

forma fácil de validar a detecção correta de objetos pelo aplica-

tivo.

O AXIS VMD 3 é fácil de configurar. A interface do usuário in-

tuitiva torna possível incluir e excluir áreas facilmente. A Fil-

tragem de alarmes falsos Axis possibilita ignorar movimentos

de objetos irrelevantes, como faróis, folhagens e animais pe-

quenos.

O AXIS VMD 3 integra-se ao gerenciador de eventos interno da

câmera, tornando possível diversas notificações do sistema.

Folha de dados

> Detecção de movimento
confiável para ambientes
internos e externos

> Filtragem de alarmes
falsos Axis

> Instalação rápida e
configuração intuitiva



Especificações técnicas - AXIS Video Motion Detection 3

Aplicação
Produtos com
suporte

Câmeras fixas e codificadores de vídeo com suporte à
AXIS Camera Application Platform e firmware compatível. Lista
completa em: www.axis.com

Configurações Uma área de interesse (polígono com 20 pontos),
10 áreas de exclusão (polígono com 20 pontos), Confirmação
visual para verificar a configuração, Filtragem de alarmes falsos
Axis para objetos oscilantes, objetos de vida curta e objetos
pequenos

Configuração Câmera/codificador de vídeo com interface Web

Cenários
Aplicações
típicas

Áreas gerais com baixo volume de tráfego, como corredores,
estacionamentos e áreas de lojas não supervisionadas

Limitações Condições climáticas, como chuva pesada ou neve, podem afetar
a precisão da detecção

Integração do sistema
Interface de
programação da
aplicação

API aberta para integração de software, incluindo VAPIX® e
AXIS Camera Application Platform; especificações disponíveis
em www.axis.com
ONVIF, especificações em www.onvif.org

Integração de
vídeo

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, armazenamento de borda, etc.

Geral
Idiomas Inglês

Há mais informações disponíveis em www.axis.com

Configuração do sistema

1. Stream do evento; 2. Gravação; 3. Notificação; 4. Controle de E/S

Áreas de aplicação típicas
Escritórios Lojas Estacionamentos

www.axis.com
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