A AxxonSoft é
membro do fórum
ONVIF

A Empresa
& seus Produtos
A AxxonSoft é uma empresa líder em desenvolvimento de
plataformas abertas de VMS (gerenciamento de vídeo) e PSIM
(gerenciamento de informação integrada).
A empresa possui mais de 2.500
parceiros, os quais executam mais
de 1.500 instalações mensais.
Para criar soluções integradas com alto
nível de eficiência, a AxxonSoft contribui
continuamente com os principais fabricantes
de câmeras IP, sistemas de controle de acesso, incêndio e alarmes de segurança, entre
outros hardwares.
Com mais de 40 escritórios na Rússia e
em todo o globo, a empresa fornece aos
seus parceiros rápido tempo de resposta e
suporte excepcional em cada localidade a nível mundial.

A AxxonSoft é membro do fórum ONVIF e
possui integração com aproximadamente
8.500 modelos de câmeras IPs, permitindo que os usuários aproveitem o melhor de
diversos fabricantes. A lista de dispositivos
integrados continuam a crescer de forma
acelerada.
As plataformas AxxonSoft VMS e PSIM
sustentam mais de 150 projetos de Cidade Segura e sistemas de segurança em portos e aeroportos, bancos, indústrias, comércios, redes de óleo e gás, além de diversas
instalações governamentais e empresarias ao
redor do mundo.

Axxon Next — Plataforma de gerenciamento de vídeo inteligente.

SolidStore
O sistema proprietário de arquivos da AxxonSoft fornece armazenamento confiável de vídeo, que
previne a fragmentação de dados.
MomentQuest
Ferramenta customizável de
pesquisa forense, que rapidamente
filtra e exibe sequências de vídeo
com base em uma série de critérios.
TimeCompressor
Permite que o operador
ajuste um grande intervalo de tempo
para uma sequência de vídeo e visualize um pequeno trecho de vídeo
com todos os objetos em movimento na mesma cena.
FailOver
Máxima redundância no
VMS — prevenção da perda de dados em caso de falha de um dos
servidores.

CASES MUNDIAIS DA AXXONSOFT
Indústrias e comércio

Espaços públicos

AlbChrome, Albânia
Autonet Group, Romênia
Shoprite Retail Stores, EUA
E-Plus mobile phone company,
Alemanha
• Segmueller, Alemanha
• IKEA Murcia, Espanha
• Axion Energy, Argentina

• Estadio Manuel Martínez Valero
stadium, Espanha
• Provincial Integrated Hospital
in Elbląg, Polônia
• Eko Hotel & Suites, Nigéria
• Sheraton Libertador Hotel,
Argentina
• Grand Trade Business Center,
Republika Srpska
• Jakarta National Traffic Management
Centre (NTMC), Indonésia
• Abu Dhabi National Oil Company
(ADNOC) Headquarters,
Emirados Árabes
• Madrid Stock Exchange, Espanha
• Wettpunkt Casino, ÁustriaInstituições
educacionais
• Instituto de Biomecanica de
Valencia (IBV), Espanha
• Academic Computer Center
Cyfronet AGH, Polônia
• Koszalin University of Technology,
Polônia

•
•
•
•

Transportes
• Balticon terminal, Polônia
• The Pan-American Highway,
Equador
• Valparaiso Port, Chile
• Chubut Port, Argentina
• Pelindo Port, Indonésia
• Wrocław Main Station, Polônia
Cidade segura
• Ulaanbaatar, Mongólia
• Novosibirsk, Rússia
• Volgograd, Rússia

Tag&Track Pro
Rastreio automático de múltiplos objetos em movimento em diferentes câmeras.
GreenStream
Seleção automática do fluxo
de vídeo mais eficiente para a resolução selecionada, economizando
largura de banda e recursos de CPU
na estação cliente.
Motion Wavelet
Codec de vídeo eficiente baseado em conversão wavelet, que
permite uma seleção flexível da qualidade do fluxo de imagem para os clientes remotos. É usado melhor com
o GreenStream.

Macros
Configuração flexível e intuitiva de complexas reações a qualquer
evento do sistema.
Arquitetura distribuída
Permite que o cliente conecte
uma estação de trabalho a múltiplos
servidores de diferentes domínios,
que não fazem parte de um mesmo
sistema. Todas as configurações e
câmeras associados a estes servidores são consolidados em uma
única visualização.
O AXXON NEXT 4 É UM SISTEMA
INTEGRADO DE SEGURANÇA DE ALTO
NÍVEL, DESTINADO PARA PROTEÇÃO
DE SITES DISTRIBUÍDOS E DE
DIFERENTES PORTES.

Video analytics
Um conjunto de poderosas
ferramentas de análise de vídeo, incluindo análise facial e LPR em vídeos gravados.

Intellect — Sistema de gerenciamento de
segurança integrada (PSIM), que suporta
sistema de segurança integrados e de
qualquer nível de complexidade.

Face Intellect
Sistema para reconhecimento automático de faces. A indexação biométrica de características faciais identifica visitantes (e
verifica a identidade de colaboradores) com alto nível de assertividade.
O módulo Face Intellect é ideal para
garantir a segurança em ambientes
que atrai um grande número de pessoas: estações e sistemas de metrô e
trem, aeroportos, estádios, e outras
instalações críticas.

integradores são capazes de criar
sistemas para proteção de ATMs e
alcançar amplas necessidades dos
usuários finais.

ATM Intellect
Módulo implementado por
integradores especialistas
em soluções de segurança destinada a bancos em parceria com a
AxxonSoft. Com esta plataforma, os

Auto Intellect
Auto Intellect Sistema de
segurança para rodovias com reconhecimento automático do número
da placa/licenciamento de veículos,
vagões e containers.

ACFA Intellect
Conjunto de módulos para
integração de controle de acesso,
alarmes de incêndio/segurança, e proteção perimetral. Este módulo permite
a interligação de diversos fabricantes
de controle de acesso e alarme ao sistema de segurança Intellect.

A ARQUITETURA MODULAR PERMITE
QUE OS OPERADORES SELECIONEM
APENAS OS RECURSOS QUE REALMENTE PRECISAM PARA CONSTRUIR UM
SISTEMA EFETIVO E SOB MEDIDA PARA
AS EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA DE UM
DETERMINADO SITE. COMO RESULTADO, OS CLIENTES TERÃO ACESSO A UM
SISTEMA ROBUSTO E PRECISAMENTE
AJUSTADO COM UM CUSTO MÍNIMO.

Retail Intellect
Supervisão do monitoramento de vídeo, ponto de venda e
finalização com cliente. Estas ferramentas podem efetivamente combater e prevenir fraudes, furtos e
outros problemas na área de vendas.
System Monitoring
Ferramenta única para
comando e controle centralizado, adequado até mesmo para condições
de baixa largura de banda. Permite
o monitoramento em tempo real do
uso de recursos do sistema, bem
como o recebimento e processamento de alarmes e fragmentos de
vídeos de diferentes sites.

De acordo com a empresa IMS Research, a AxxonSoft
é um dos quatro maiores desenvolvedores na categoria
de segurança em vídeo IP.

