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Koncový ceník 2021
Ceny v € bez DPH

Název:

Popis:

Kód:

Cena:

Axxon Next Start

1.

Axxon Next Start
Server

Umožňuje správu neomezeného množství serverů, klientských stanic a
maximálně 64 kamer v Axxon doméně. Vyžaduje HW-GR-USB-RTL pro každý
server. Za server v systému.

SW-ANS-SRV-RTL

0€

2.

Axxon Next Start
Kamera

Umožňuje zobrazení, nahrávání a přenos jednoho video kanálu, obsahuje
správu audia, vnitřního úložiště kamery, vestavěných analýz, PTZ, I/O. Včetně
základních živých analytických nástrojů. Za kameru v systému.

SW-ANS-CAM-RTL

45 €

3.

Axxon Next Start
Zařízení

Umožňuje příjem a zobrazení informací ze zařízení POS, přístupového systému
EKV, nebo zařízení z modulu ACFA platformy Intellect. Za zařízení v systému.

SW-ANS-DEV-RTL

45 €

4.

Axxon Next Start
Multisensor kamera

Umožňuje zobrazení, nahrávání a přenos čtyř video kanálů z multisensorové
kamery, obsahuje správu audia, vnitřního úložiště, vestavěných analýz, PTZ,
I/O. Včetně základních živých analytických nástrojů.
Za 4 kanály multisensorové kamery.

SW-ANS-NDVR-RTL

45 €

Kód:

Cena:

Název:

Popis:

Přechod z verze Axxon Next Start na Axxon Next Professional
5.

Přechod z Axxon Next Start na
Professional – Kamera

Přechod kamerové licence z verze Axxon Next Start na Axxon Next
Professional.

SW-ANP-CAMU-RTL

30 €

6.

Přechod z Axxon Next Start na
Professional – Zařízení

Přechod licence pro zařízení z verze Axxon Next Start na Axxon Next
Professional.

SW-ANP-DEVU-RTL

30 €

7.

Přechod z Axxon Next Start na
Professional – Multisensor
kamera

Přechod licence pro multisensor kameru z verze Axxon Next Start na Axxon
Next Professional.

SW-ANP-NDVRU-RTL

30 €

Axxon Next Professional
8.

Axxon Next Professional
Server

Umožňuje správu neomezeného množství serverů, klientských stanic a kamer
v Axxon doméně. Vyžaduje HW-GR-USB-RTL pro každý server.
Za server v systému.

SW-ANP-SRV-RTL

0€

9.

Axxon Next Professional
Kamera

Umožňuje zobrazení, nahrávání a přenos jednoho video kanálu, obsahuje
správu audia, vnitřního úložiště kamery, vestavěných analýz, PTZ, I/O. Včetně
základních živých analytických nástrojů a funkce časové synopse záznamu
"TimeCompressor". Za kameru v systému.

SW-ANP-CAM-RTL

75 €

Axxon Next Professional
10. Zařízení

Umožňuje příjem a zobrazení informací ze zařízení POS, přístupového systému
EKV, nebo zařízení z modulu ACFA platformy Intellect. Za zařízení v systému.

SW-ANP-DEV-RTL

75 €

Axxon Next Professional
11. Multisensor kamera

Umožňuje zobrazení, nahrávání a přenos čtyř video kanálů z multisensorové
kamery, obsahuje správu audia, vnitřního úložiště, vestavěných analýz, PTZ, I/O.
Včetně základních živých analytických nástrojů a funkce časové synopse
záznamu "TimeCompressor". Za 4 kanály multisensorové kamery.

SW-ANP-NDVR-RTL

75 €

Axxon Next Professional
12. Artificial Intelligence [AI]
(Umělá inteligence)

Umožňuje inteligentní vyhledávání v záznamu (MomentQuest), vyhledávání dle
registračních značek vozidel (LPR), obličejů osob (FACE), detekce zakrytí tváře,
použití funkce Tag&Track Pro (zachycení a sledování objektů PTZ kamerou).
Video detekce ohně (FIRE) a kouře (SMOKE). Neuronová detekce osob, či
automobilu. Obsahuje Axxon Next Retail Pack (počítání osob, detekce fronty,
tvorba "HeatMap", indikace obsazenosti prodejny, webové reporty Axxon Data).
Za kameru s touto funkcí.

SW-ANP-MQS-RTL

60 €
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Název:

Popis:

Kód:

Cena:

Axxon Next Professional
13. Human Behavior Analytics
(Analýza lidského chování)

Umožňuje rozpoznat nebezpečné situace za pomocí detekce specifických
postojů člověka: zvednuté ruce, pád osoby, aktivní střelec, nepovolený průchod
přes turniket, sedící osoba, držení zábradlí, nedodržení odstupu osob apod.
Licence umožňuje počítat osoby ve scéně a maskovat jejich pohyb ve videu.
Za kameru s touto funkcí.

SW-ANP-HBA-RTL

310 €

Axxon Next Professional
14. Individuální [AI] NN video
analýza (Neuronové sítě)

Umožňuje použití individuální video analýzy založené na AI (Neuronové sítě).
Běžně vyžaduje individuální úpravu SW-AN-AINND-RTL. Za kameru s touto funkcí.

SW-ANP-AINN-RTL

155 €

Axxon Next Professional
15. Počítání objektů v obraze
na základě [AI] NN.

Umožňuje počítat specifické statické nebo pohybující se objekty ve snímané
scéně. Např. vozidla na parkovišti, osoby v obchodě, výrobky na pásu atd.
Běžně vyžaduje individuální úpravu SW-AN-AINND-RTL. Za kameru s touto
funkcí.

SW-ANP-AINC-RTL

155 €

Axxon Next Professional
16. Detekce osobních ochranných
pracovních prostředků

Umožňuje ve snímané scéně detekovat osobu bez osobních ochranných
pracovních prostředků: helma, reflexní vesta, ochranný oblek, boty, rukavice
atd. Při detekci lze odeslat oznámení (UI, Text, Email, API). Běžně vyžaduje
individuální úpravu SW-AN-AINND-RTL. Za kameru s touto funkcí.

SW-ANP-PPE-RTL

155 €

Axxon Next Professional
17. Individuální vývoj [AI] NN
analýzy

Umožňuje individuální vývoj analýzy založené na AI (Neuronové sítě) nebo
úpravy již existující analýzy pro zvýšení přesnosti detekce.
Za vývoj pro jednu kameru.

SW-AN-AINND-RTL

770 €

Axxon Next Professional
18. Detekce výšky hladiny vody

Umožňuje měřit aktuální výšku hladiny vody a zobrazovat její hodnotu, pokud
jsou překročeny krajní hodnoty, lze odeslat oznámení (UI, Text, Email, API).
Za kameru s touto funkcí.

SW-ANP-WLD-RTL

155 €

Axxon Next Professional
Rozpoznání obličeje +
19. neomezená databáze osob
1 kamera

Umožňuje živě rozpoznávat obličeje zachycené bezpečnostní kamerou a
porovnávat je s databází osob. Při shodě je možné odesílat oznámení (UI, Text,
Email, API). Velikost databáze není omezena a může být synchronizována s
cloudem. Modul je možné použít pro otevírání dveří či spuštění jiného makra
pro automatizaci. Za kameru s touto funkcí.

SW-ANP-FRCT1-RTL

575 €

Axxon Next Professional
Rozpoznání obličeje +
20. neomezená databáze osob
10 kamer

Umožňuje živě rozpoznávat obličeje zachycené bezpečnostní kamerou a
porovnávat je s databází osob. Při shodě je možné odesílat oznámení (UI, Text,
Email, API). Velikost databáze není omezena a může být synchronizována s
cloudem. Modul je možné použít pro otevírání dveří či spuštění jiného makra
pro automatizaci. Za 10 kamer s touto funkcí.

SW-ANP-FRCT10-RTL

3 830 €

Umožňuje rozpoznávat obličeje a měřit teplotu za pomocí termálních kamer
Mobotix M16TR. Jedná se o doplňkovou funkci ke kamerové licenci.
Za kameru s touto funkcí.

SW-ANP-MOBTS-RTL

230 €

Axxon Next Professional
Rozpoznání registračních značek
22. + neomezená databáze vozidel
(VT Parking) *

Umožňuje živě rozpoznávat registrační značky vozidel z bezpečnostní kamery a
odesílat oznámení (UI, Text, Email, API), pokud je detekována konkrétní RZ z
databáze. Modul je možné použít pro otevírání brány či spuštění jiného makra
pro automatizaci. Max. 6fps. Vyžaduje HW klíč HW-GR-USB-VIT.
Za kameru s touto funkcí.

SW-ANP-LPRVTP-RTL

500 €

Axxon Next Professional
Rozpoznání registračních značek
23. + neomezená databáze vozidel
(VT Rychlý provoz) *

Umožňuje živě rozpoznávat registrační značky vozidel z bezpečnostní kamery a
odesílat oznámení (UI, Text, Email, API), pokud je detekována konkrétní RZ z
databáze. Modul je možné použít pro otevírání brány či spuštění jiného makra
pro automatizaci. Max. 25fps. Vyžaduje HW klíč HW-GR-USB-VIT.
Za kameru s touto funkcí.

SW-ANP-LPRVTH-RTL

1 000 €

Axxon Next Professional
Rozpoznání registračních značek
24. + neomezená databáze vozidel
(IV)*

Umožňuje živě rozpoznávat registrační značky vozidel z bezpečnostní kamery a
odesílat oznámení (UI, Text, Email, API), pokud je detekována konkrétní RZ z
databáze. Modul je možné použít pro otevírání brány či spuštění jiného makra
pro automatizaci. Za kameru s touto funkcí.

SW-ANP-LPRIV-RTL

1 150 €

Axxon Next Professional
Rozpoznání registračních značek
25. + neomezená databáze vozidel
(RoadAR Rychlý provoz) *

Umožňuje živě rozpoznávat registrační značky vozidel z bezpečnostní kamery a
odesílat oznámení (UI, Text, Email, API), pokud je detekována konkrétní RZ z
databáze. Modul je možné použít pro otevírání brány či spuštění jiného makra
pro automatizaci. Max. 25fps. Za kameru s touto funkcí.

SW-ANP-LPRRR-RTL

385 €

Umožňuje přijímat data z kamery s vestavěnou detekcí rozpoznání registračních
značek (za předpokladu, že je kamera podporována v IP Drivers Pack). Je možné
odesílat oznámení (UI, Text, Email, API), pokud je detekována konkrétní RZ z
databáze. Modul je možné použít pro otevírání brány či spuštění jiného makra
pro automatizaci. Za příjem dat z jedné kamery.

SW-ANP-ILP-RTL

155 €

Axxon Next Professional
21. Mobotix M16TR Termální řešení

Axxon Next Professional
Vestavěná detekce rozpoznání
26. registračních značek v kameře
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Přechod z verze Axxon Next Professional na Axxon Next Universe
Přechod z Axxon Next Professional
27. na Universe – Kamera

Přechod kamerové licence z verze Axxon Next Professional na Axxon Next
Universe.

SW-ANU-CAMU-RTL

85 €

Přechod z Axxon Next Professional
28. na Universe – Zařízení

Přechod licence pro zařízení z verze Axxon Next Professional na Axxon Next
Universe.

SW-ANU-DEVU-RTL

85 €

Přechod z Axxon Next Professional
29. na Universe – Multisensor
kamera

Přechod licence pro multisensor kameru z verze Axxon Next Professional na
Axxon Next Universe.

SW-ANU-NDVRU-RTL

85 €

Axxon Next Universe
Axxon Next Universe
30. Server

Umožňuje správu neomezeného množství serverů, klientských stanic a kamer v
Axxon doméně. Vyžaduje HW-GR-USB-RTL pro každý server. Za server v systému.

SW-ANU-SRV-RTL

0€

Axxon Next Universe
31. Kamera

Umožňuje zobrazení, nahrávání a přenos jednoho video kanálu, obsahuje
správu audia, vnitřního úložiště kamery, vestavěných analýz, PTZ, I/O. Včetně
základních živých analytických nástrojů, funkce časové synopse záznamu
"TimeCompressor" a veškerých analytických nástrojů obsažených v licenci
Professional – Artificial Intelligence (AI). Za kameru s touto funkcí.

SW-ANU-CAM-RTL

160 €

Axxon Next Universe
32. Zařízení

Umožňuje příjem a zobrazení informací ze zařízení POS, přístupového systému
EKV, nebo zařízení z modulu ACFA platformy Intellect. Za zařízení v systému.

SW-ANU-DEV-RTL

160 €

Axxon Next Universe
33. Multisensor kamera

Umožňuje zobrazení, nahrávání a přenos čtyř video kanálů z multisensorové
kamery, obsahuje správu audia, vnitřního úložiště, vestavěných analýz, PTZ, I/O.
Včetně základních živých analytických nástrojů, funkce časové synopse
záznamu "TimeCompressor" a veškerých analytických nástrojů obsažených v
licenci Professional – Artificial Intelligence (AI).
Za 4 kanály multisensorové kamery.

SW-ANU-NDVR-RTL

160 €

Axxon Next Universe
34. Human Behavior Analytics
(Analýza lidského chování)

Umožňuje rozpoznat nebezpečné situace za pomocí detekce specifických
postojů člověka: zvednuté ruce, pád osoby, aktivní střelec, nepovolený průchod
přes turniket, sedící osoba, držení zábradlí, nedodržení odstupu osob apod.
Licence umožňuje počítat osoby ve scéně a maskovat jejich pohyb ve videu.
Za kameru s touto funkcí.

SW-ANU-HBA-RTL

310 €

Axxon Next Universe
35. Individuální [AI] NN video
analýza (Neuronové sítě)

Umožňuje použití individuální video analýzy založené na AI (Neuronové sítě).
Běžně vyžaduje individuální úpravu SW-AN-AINND-RTL. Za kameru s touto funkcí.

SW-ANU-AINN-RTL

155 €

Axxon Next Universe
36. Počítání objektů v obraze
na základě [AI] NN.

Umožňuje počítat specifické statické nebo pohybující se objekty ve snímané
scéně. Např. vozidla na parkovišti, osoby v obchodě, výrobky na pásu atd.
Běžně vyžaduje individuální úpravu SW-AN-AINND-RTL.
Za kameru s touto funkcí.

SW-ANU-AINC-RTL

155 €

Axxon Next Universe
37. Detekce osobních ochranných
pracovních prostředků

Umožňuje ve snímané scéně detekovat osobu bez osobních ochranných
pracovních prostředků: helma, reflexní vesta, ochranný oblek, boty, rukavice.
Při detekci lze odeslat oznámení (UI, Text, Email, API). Běžně vyžaduje
individuální úpravu SW-AN-AINND-RTL. Za kameru s touto funkcí.

SW-ANU-PPE-RTL

155 €

Axxon Next Universe
38. Individuální vývoj [AI] NN
analýzy

Umožňuje individuální vývoj analýzy založené na AI (Neuronové sítě) nebo
úpravy již existující analýzy pro zvýšení přesnosti detekce.
Za kameru s touto funkcí.

SW-AN-AINND-RTL

770 €

Axxon Next Universe
39. Detekce výšky hladiny vody

Umožňuje měřit výšku aktuální hladiny vody a zobrazovat její hodnotu, pokud
jsou překročeny krajní hodnoty lze odeslat oznámení (UI, Text, Email, API).
Za kameru s touto funkcí.

SW-ANU-WLD-RTL

155 €

Axxon Next Universe
40. Offline analýza

Umožňuje využít analytické funkce TimeCompressor, inteligentní vyhledávání
v záznamu (MomentQuest), vyhledávání dle registračních značek vozidel (LPR),
obličejů osob (FACE) v importovaných záznamech z externích zdrojů.
Vyžaduje licenci pro kameru.

SW-ANU-OAC-RTL

1 535 €

Axxon Next Universe
Rozpoznání obličeje +
41. neomezená databáze osob
1 kamera

Umožňuje živě rozpoznávat obličeje zachycené běžnou bezpečnostní kamerou
a porovnávat je s databází osob. Při shodě je možné odesílat oznámení (UI, Text,
Email, API). Velikost databáze není omezena a může být synchronizována s
cloudem. Modul je možné použít pro otevírání dveří či spuštění jiného makra
pro automatizaci. Za kameru s touto funkcí.

SW-ANU-FRCT1-RTL

575 €
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Umožňuje živě rozpoznávat obličeje zachycené běžnou bezpečnostní kamerou
a porovnávat je s databází osob. Při shodě je možné odesílat oznámení (UI, Text,
Email, API). Velikost databáze není omezena a může být synchronizována s
cloudem. Modul je možné použít pro otevírání dveří či spuštění jiného makra
pro automatizaci. Za 10 kamer s touto funkcí.

SW-ANU-FRCT10-RTL

3 830 €

Umožňuje rozpoznávat obličeje a měřit teplotu za pomocí termálních kamer
Mobotix M16TR. Jedná se o doplňkovou funkci ke kamerové licenci.
Za kameru s touto funkcí.

SW-ANU-MOBTS-RTL

230 €

Axxon Next Universe
Rozpoznání registračních značek
44. + neomezená databáze vozidel
(VT Parking) *

Umožňuje živě rozpoznávat registrační značky vozidel z libovolné bezpečnostní
kamery a odesílat oznámení (UI, Text, Email, API), pokud je detekována
konkrétní RZ z databáze. Modul je možné použít pro otevírání brány či spuštění
jiného makra pro automatizaci. Vyžaduje HW klíč HW-GR-USB-VIT. Max. 6fps.
Za kameru s touto funkcí.

SW-ANU-LPRVTP-RTL

500 €

Axxon Next Universe
Rozpoznání registračních značek
45. + neomezená databáze vozidel
(VT Rychlý provoz) *

Umožňuje živě rozpoznávat registrační značky vozidel z libovolné bezpečnostní
kamery a odesílat oznámení (UI, Text, Email, API), pokud je detekována
konkrétní RZ z databáze. Modul je možné použít pro otevírání brány či spuštění
jiného makra pro automatizaci. Vyžaduje HW klíč HW-GR-USB-VIT. Max. 25fps.
Za kameru s touto funkcí.

SW-ANU-LPRVTH-RTL

1 000 €

Axxon Next Universe
Rozpoznání registračních značek
46. + neomezená databáze vozidel
(IV) *

Umožňuje živě rozpoznávat registrační značky vozidel z libovolné bezpečnostní
kamery a odesílat oznámení (UI, Text, Email, API), pokud je detekována
konkrétní RZ z databáze. Modul je možné použít pro otevírání brány či spuštění
jiného makra pro automatizaci. Za kameru s touto funkcí.

SW-ANU-LPRIV-RTL

1 150 €

Axxon Next Universe
47. Vyhledávání dle registračních
značek vozidel (IV) *

Umožňuje vyhledávat rozpoznané registrační značky vozidel ve video záznamu.
Za kameru s touto funkcí.

SW-ANU-LPS-RTL

460 €

Axxon Next Universe
Rozpoznání registračních značek
48. + neomezená databáze vozidel
(RoadAR Rychlý provoz) *

Umožňuje živě rozpoznávat registrační značky vozidel z bezpečnostní kamery a
odesílat oznámení (UI, Text, Email, API), pokud je detekována konkrétní RZ z
databáze. Modul je možné použít pro otevírání brány či spuštění jiného makra
pro automatizaci. Max. 25fps. Za kameru s touto funkcí.

SW-ANU-LPRRR-RTL

385 €

Umožňuje systému přijímat data z kamery s vestavěnou detekcí rozpoznání
registračních značek vozidel (za předpokladu, že je funkce kamery podporována
v IP Drivers Pack). Je možné odesílat oznámení (UI, Text, Email, API), pokud je
detekována konkrétní RZ z databáze. Modul je možné použít pro otevírání brány
či spuštění jiného makra pro automatizaci. Za příjem dat z jedné kamery.

SW-ANU-ILP-RTL

155 €

Popis:

Kód:

Cena:

Axxon Next Universe
Rozpoznání obličeje +
42. neomezená databáze osob
10 kamer
Axxon Next Universe
43. Mobotix M16TR Termální řešení

Axxon Next Universe
Vestavěná detekce rozpoznání
49. registračních značek v kameře

Popis:

Hardwarové klíče:

Název:
Guardant Dongle USB
1.
Windows
/ Linux

Hardwarový klíč USB pro každý server Axxon Next.

HW-GR-USB-RTL

40 €

Guardant Dongle USB
VIT LPR

Hardwarový klíč USB pro každý server Axxon Next využívají softwarové video
analýzy LPR/ANPR VIT.

HW-GR-USB-VIT

75 €

*Ověřte v dokumentaci výrobce www.doc.axxonsoft.com podporu zemí pro rozpoznávání RZ jednotlivých ANPR modulů.

Vyhrazujeme si právo provádět změny popisu licencí a cen bez předchozího upozornění. V případě, že je produkt uveden za nesprávnou cenu nebo s nesprávnou specifikací kvůli překlepu nebo lidské
chybě, AxxonSoft si vyhrazuje právo odmítnout objednávku na produkt, který byl zalistován s nesprávnou cenou i pokud již byla objednávka zpracována.
Používání jakéhokoli produktu AxxonSoft podléhá podmínkám definovaným v licenční smlouvě s koncovým uživatelem (EULA). Úplné informace o podmínkách naleznete v licenční smlouvě platné pro
konkrétní produkty AxxonSoft. Nejnovější verzi smlouvy EULA najdete na našem webu: www.axxonsoft.com.

AxxonSoft Czech and Slovak s.r.o.
Příkop 843/4, 602 00, Brno
tel.: +420 545 176 254
www.axxonsoft.com/cz

Strana 5 z 7

Verze 06-2021 EUR

Doplňující informace:

V případě rozšiřování stávajícího řešení je možné systém rozšiřovat o následující minimální počet kamerových licencí:
5 ks Axxon Next Start
5 ks Axxon Next Professional
3 ks Axxon Next Universe
Výše uvedený požadavek na minimální odběr licencí pro rozšíření je možné nedodržet za předpokladu úhrady dodatečného administračního poplatku 20 € za
objednávku nesplňující MOQ.
Komplexní systém musí být postaven pouze na stejné verzi VMS Axxon Next (Start/Professional/Universe), jednotlivé verze nelze kombinovat v
jednom systému mezi sebou.
Technická podpora lokální pobočky AxxonSoft Czech and Slovak s.r.o. je k dispozici zdarma všem certifikovaným partnerům. Školení je prováděno
pro jednotlivé partnery individuálně. Technická podpora centrály společnosti AxxonSoft je k dispozici všem zákazníkům využivajícím zalicencovaný
systém v režimu 24/7 prostřednictví portálu https://support.axxonsoft.com/

Materiály a dokumentace:
Aktuální seznam integrovaných zařízení (IP Drivers Pack):
https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/DDP/En
Instrukce a technické materiály:
https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/ASdoc/Documentation
HW konfigurátor pro server a klientské stanice:
https://sale.axxonsoft.com/calc/calculator.jsf
Výpočet potřebného úložiště pro ukládání logů a ukládání metadat na serveru:
https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/next43en/Size+of+disk+subsystem
Doporučený HW pro server a klienta:
https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/next43en/Recommended+hardware+platforms+for+Server+and+Client
Podporované OS:
https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/next43en/Supported+operating+systems
Odkaz na marketingové materiály:
http://www.axxonsoft.com/cz/resources/marketing_materials.php
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Porovnání verzí

Axxon Next
Start

Axxon Next
Professional

Axxon Next
Universe

Neomezeně

Neomezeně

Neomezeně

64

Neomezeně

Neomezeně

Bezplatné aktualizace systému

Ano

Ano

Ano

Video analýza

Ano

Ano

Ano

Vestavěné úložiště – zobrazení

Ano

Ano

Ano

Green Stream

Ano

Ano

Ano

3D mapy a OpenStreet Mapy

Ano

Ano

Ano

Webový klient

Ano

Ano

Ano

Makra (reakce na události)

Ano

Ano

Ano

ONVIF profil S/G/T

Ano

Ano

Ano

Tvorba záložek (textové komentáře v archivu)

Ano

Ano

Ano

Cloud služba AxxonNet

Ano

Ano

Ano

TimeCompressor – časová synopse

-

Ano

Ano

Multidoménový monitoring

-

Ano

Ano

Redundance (FailOver)

-

-

Ano

Vestavěné úložiště – replikace

-

-

Ano

Ochrana záznamu proti přepsání (záložky)

-

-

Ano

Vzdálené ovládání videostěny

-

-

Ano

Autentizace LDAP

-

-

Ano

Artificial Intelligence [AI]:

-

Volitelné

Ano

MomentQuest (Inteligentní vyhledávání v záznamu)

-

Součástí licence
Artificial Intelligence [AI]

Ano

Vyhledávání dle obličeje osob / detekce zakrytí tváře

-

Součástí licence
Artificial Intelligence [AI]

Ano

Vyhledávání dle RZ vozidel

-

Součástí licence
Artificial Intelligence [AI]

Ano

Tag&Track Pro (sledování objektů PTZ kamerou)

-

Součástí licence
Artificial Intelligence [AI]

Ano

AI Detekce osob a vozidel

-

Součástí licence
Artificial Intelligence [AI]

Ano

AI Detekce ohně a kouře

-

Součástí licence
Artificial Intelligence [AI]

Ano

Retail Pack (HeatMapy, detekce fronty, počítání osob,
webové reporty AxxonData + Dashboardy)

-

Součástí licence
Artificial Intelligence [AI]

Ano

Základní funkce:
Maximální počet serverů v systému
Maximální počet kamer v systému

Doplňkové funkce:
Připojení zařízení (POS, EKV, ACFA)

Volitelné

Volitelné

Volitelné

Rozpoznání obličeje + neomezená databáze osob

-

Volitelné

Volitelné

Rozpoznání RZ / příjem dat z ANPR kamery + neomezená
databáze vozidel

-

Volitelné

Volitelné

Detekce ochranných osobních pracovních pomůcek

-

Volitelné

Volitelné

Detekce výšky hladiny vody

-

Volitelné

Volitelné

Human Behavior Analytics (Analýza lidského chování)

-

Volitelné

Volitelné

Individuální [AI] NN video analýza/ Počítání objektů

-

Volitelné

Volitelné

Individuální vývoj / úprava stávající [AI] NN video analýzy

-

Volitelné

Volitelné

Offline analýza

-

-

Volitelné
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