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CFTV TELEMÁTICA
A solução ideal para proteger/monitorar sua empresa em qualquer ambiente ou projeto
Mais que um sistema de monitoramento, o Sistema de Gestão de CTFV Telemática possui ferramentas que possibilitam
Análise Inteligente e Integração com o Software Suricato, Controle de Acesso e Alarme de Incêndio. Um software
robusto, capaz de gerenciar e monitorar um número ilimitado de câmeras e dispositivos, aplicar capacidades de
inteligência investigativa suportando o que há de mais avançado em resolução e definição de imagem.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Possui opções de monitoramento e módulos de vídeo inteligente e análise forense para processamento e
reconhecimento de imagens.
• Redes de segurança unificadas com ilimitadas aplicações - vídeo ou telemetria, de qualquer câmera ou dispositivo
na rede, pode ser monitorado e gerenciado na rede ou remotamente a qualquer hora.
• Programação de reações complexas do sistema de acordo com a complexidade do evento - chamamos esta
característica de “Segurança por Demanda”, que permite ao sistema de monitoramento reagir de forma inteligente
e dinâmica aos eventos reais do mundo.
• Sistema escalável com retorno de investimento - grande parte das funcionalidades pode ser adicionada com pouco
gerenciamento de software.
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CFTV APPLIANCE

• O CFTV APPLIANCE TSI é um MINI NVR que pode ser fornecido nas versões
com 4 ou 8 câmeras;
• Software com plataforma aberta, interface no idioma Português com visual
simples e arrojado, facilitando o uso da solução;
• Possibilita Integração com o software Suricato;
• Reação de eventos programada por macros (controla entradas e saídas);
• Funcionalidades de WATCHDOG.

• Solução robusta e compacta para o controle e monitoramento de
pequenas plantas;
• Suporte aos principais fabricantes de câmeras IP do mundo, incluindo o
protocolo Onvif;
• Através da integração com o Sistema de Controle de Acesso proporciona
uma convergência de tecnologias para melhor atender as necessidades
dos clientes;
• Suporta protocolos de compressão nos formatos H264, MJPG, MPEG4
e exporta para AVI ou JPEG.

INTERFACE
Realizado em tempo real permite que o usuário tenha acesso às imagens e acompanhe o status do funcionamento dos controladores
de acesso, alarmes, acompanhe eventos e interaja remotamente em casos emergenciais. Sua interface extremamente intuitiva,
quando integrada com a plataforma PSIM Suricato, se torna uma solução completa.
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ANÁLISE DE VÍDEO
CAPTURA E RECONHECIMENTO DE FACE
Promove identificação simultânea e compara múltiplas faces em tempo real através de um banco de dados
sincronizados com datas, vídeos e imagens. Trabalha para monitorar locais específicos e ajuda na captura de
pessoas em locais proibidos.
IDENTIFICAR E MONITORAR
• Registro automático de todas as pessoas passando por uma zona controlada. Informações em tempo real
sobre o acesso das pessoas pesquisadas e monitoradas.
PROTEGENDO O SEU PATRIMÔNIO
• Formação de uma base de dados de funcionários e visitantes com data, hora, direção e a associação da
mesma com uma imagem de face, gerando relatórios através do Suricato.
VANTAGENS
• Não é necessário nenhum contato físico com o sistema. A face pode ser reconhecida mesmo quando a pessoa estiver
em movimento. Reconhecimento simultâneo de todas as pessoas que passam na zona de alcance das câmeras.
• Reconhecimento feito mesmo com alteração de características como, cabelo, na face, cor da pele;
• Alta precisão de identificação para a comparação simultânea de duas ou mais pessoas;
• Multiplica detecção de face simultânea;
• Detecção durante movimentos em alta velocidade;
• Vídeo associados a todas as faces;
• Captura a melhor face automaticamente, para comparação e transmissão;
• Consulta remota de dados, monitoramento e armazenamento;
• Identificação rápida, menos de 1 segundo.

Reconhecimento Facial

FUNCIONALIDADES
• Localização e captura automático dos olhos de todas as pessoas no vídeo da câmera;
• Visualização da imagem na tela do monitor, exibição do vídeo ao vivo das faces que recentemente foram
reconhecidas;
• Programa novas funcionalidades ou ajusta a interface escrita utilizando os recursos já existentes;
• Importação de dados em face / exportação de faces capturadas da base de dados;
• Liberação de acesso físico dos controladores CODIN.
Imagens Ilustrativas

CAPTURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS
Realiza a leitura e o reconhecimento da placa veicular por meio de vídeo inteligente. Com índice de acuidade
acima de 95% possibilita que o administrador atrele placa ao crachá do usuário diminuindo custo com segurança.
INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO EM ESTACIONAMENTO
• Registro automático de veículos passando por uma zona controlada, com informações em tempo real;
• Solução para áreas de estacionamento, proporcionando segurança e qualidade de serviço, acabando com o
acesso não autorizado, fraude ou roubo;
• Inscrição automática na base de dados e gravação da imagem de vídeo, data, hora e número de chapa;
• Informações simplificadas para pesquisa em banco de dados sobre o número de placa, data e hora de
estacionamento;
• Integração com a linha de cancelas Telemática e portão automático;
• Análise de imagem de veículo compara o espelho de entrada / saída do veículo;
• Cadastro das placas autorizadas diretamente no Suricato;
• Pesquisa do acesso da pessoa através de relatórios do Suricato, unificando veículo, cartão e biometria.

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Tela de monitoramento LaP

• Gestão do software para a criação de um hub de tráfego seguro para os municípios;
• Entradas restritas em áreas municipais baseadas em políticas predefinidas;
• Ferramenta eficaz para polícia e outros serviços municipais, os veículos podem ser sinalizados para pesquisa,
análise e alarme por violação das regras rodoviárias.
PROTEÇÃO DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS
• Capacidade de gestão remota;
• Criação de relatórios estatísticos detalhados;
• Controle de vídeo em tempo real das operações de carga / descarga.
CONDOMÍNIOS
• Controle de Acesso de condôminos e visitantes;
• Gerenciamento de áreas internas com monitoramento de alerta de excesso de velocidade.
FUNCIONALIDADES
• Detecção de um carro na moldura, com automatizadas escolhas de tamanho ideal para a armação e nitidez de placa;
• Sincroniza dados e permite a pesquisa de todas as imagens, vídeos, informações de tempo, data e a direção que o
veículo passou;
• Capaz de reconhecimento efetivo em velocidade de até 150 km/h.
VANTAGENS
• Proporciona capacidade avançada de reações automáticas para o operador de notificação com base em
reconhecimento de matrícula e /ou comparação com informações de um banco de dados;
• Organização de canais de vídeo, comando em tempo real, gestão, acesso ao arquivo e controle remoto do sistema;
• Solução eficaz para tarefas de diferentes complexidades, a partir da gestão de áreas de estacionamento, para
controle de tráfego em escalas de empresas, cidades e rodovias.
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CAPTURA E RECONHECIMENTO DE CONTAINERS
Realiza o reconhecimento de caracteres de containers de cargas em caminhões, trens e guindastes. É um sistema
automático para localização de códigos ISO e utiliza o mais avançado software de processamento de imagens e algoritmos.
O módulo é capaz de reconhecer os códigos laterais, de cima e de trás de recipientes (escrito na horizontal ou vertical).
SOLUÇÕES COMPLETAS PARA RECONHECIMENTO DE CARGA
• Análise de imagem extremamente avançada OCR rápido e preciso. Lê e grava automaticamente placa;
• Reconhecimento do número do topo para frente e para trás e reconhecimento do número lateral;
• Localização e seleção automática do melhor quadro de imagem para maior capacidade de reconhecimento;
• Operação totalmente automatizada;
• Capacidade de alarme baseado no reconhecimento e no programa configurado;
• Fornece verificação de manifesto contra a carga.
FLEXIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
• Autônoma ou guindaste com base de operação;
• Operação intermodal - integração com HIGH AUTO para coordenar carga de dados do container com a
placa do caminhão;
• Distribuição e monitoramento remoto / capacidade de administração;
• Integração plena com o servidor de vídeo HIGH DVR/NVR.
PROTEÇÃO DO SEU PATRIMÔNIO
• Permissões de acesso, restrições e os direitos e privilégios das pessoas em áreas protegidas;
• Formação de um banco de dados com data, hora, número de container, associados a vídeos;
• Evento de avanços / gestão de resposta, incluindo a hora e data, limiar ajustável e capacidade de alarme.
VANTAGENS
• Pesquisa instantânea de dados em arquivo de vídeo;
• Notificação automática via fone, e-mail ou SMS;
• Arquitetura modular e distribuída para permitir consulta de dados remota, monitoramento e armazenamento;
• Localização automatizada e seleção da melhor imagem dos caracteres do container;
• Sistema totalmente automatizado.

Leitura do container, estoque, carros, etc.
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CAPTURA E RECONHECIMENTO DE PDV
Módulo inteligente baseado em operações de dados com vídeo ao vivo. Permite buscar operações específicas e em
seguida realizar análise exata dos vídeos com as operações. Fornecimento de documentação e vídeo completo sobre
os Ids selecionados, números de itens, número de empregados por terminal, clientes, detalhes de pagamento, de
qualquer loja com a combinação que desejar.
PROTEGENDO O SEU PATRIMÔNIO
• Combate eficazmente à fraude e as perdas ocorridas em transações, integrando com dados para fornecer uma
completa solução de detalhes, incluindo contagem de pessoas, tentativa de furto, ocultar o produto;
• Acrescentando ferramentas integradas para vigilância de varejo, capacidade de relatório excepcionais
e facultativos de detecção e retratilidade;
• Sistema de detecção de retratilidade opcional “vigia“ detecção de possíveis situações de retratilidade
no movimento de caixas;
• Monitorar e detectar em grande potencial a apropriação fraudulenta de valores em situações como, retornos
inexatos, descontos inexatos, operações impróprias.
FLEXIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
• Pode pesquisar dados de operações variadas individual ou por múltiplos critérios de permutações de pesquisa,
como por exemplo, data e hora, número de empregados, número de terminais, número de itens, clientes,
montante de operações, tipo de pagamento, cartão de crédito, retorno de mercadoria, operações anuladas, etc.
VANTAGENS
• Detecção opcional de retração;
• Pesquisa instantânea de dados em arquivos de vídeo;
• Notificação automática por fone, e-mail ou SMS;
• Arquitetura modular que permite consulta remota de dados, monitoramento e armazenamento.
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CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS!
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