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SECUFACE
Vysoce přesné řešení pro real-time biometrickou identifikaci prostřednictvím
biometrie obličeje.
Jedná se o využití algoritmu rozpoznání biometrie obličeje od německé firmy Cognitec. Nad tímto
algoritmem pracuje vlastními silami vyvinutá aplikace/GUI společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS
s názvem secuFACE.
○○
○○
○○
○○
○○

bezpečnostní systém secuFACE, je elektronický systém pro identifikaci osob, který pomocí speciálního software rozpozná biometrii obličeje s vysokou pravděpodobností určení
identifikuje osoby v reálném čase nebo z dříve nahraného zdroje
umožňuje jednoduchou integraci s existujícím kamerovým a dohledovým systémem
poskytuje rozhraní pro snadnou implementaci do podoby požadované zákazníkem
dodávka přenosné nebo stacionární soupravy biometrického systému pro letiště, odloučená pracoviště, štáby, objekty

SecuFACE je modulární a variabilní systém, který je možné operativně přizpůsobit podmínkám konkrétního
prostředí a předpokládaného způsobu využití, od rozsáhlých stacionárních řešení v případě kontroly osob
např. na stadionech až po menší řešení umožňující kontrolu jen několika místností. Systém je možné
rovněž koncipovat jako mobilní s bezdrátovým přenosem obrazu a bateriovým napájením kamer.
Mobilní verze je lehce přenosná a rychle sestavitelná. Vhodná pro bezpečnostní složky - Policii, BIS,
armádu. Stacionární verze je určena pro budovy, stadiony, banky, kasina a další objekty
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ
○○
○○
○○
○○

hledání osob
monitoring hromadných kulturních událostí
ochrana nákupních center proti zlodějům a kapsářům
identifikace osob pro cílenou reklamu

VÝHODY
○○
○○
○○
○○
○○
○○

mobilní, lehce přenosný a rychle sestavitelný systém,
nezávislý na elektrické síti, minimální nepřetržitý provoz 12 hodin na baterie
bezdrátový přenos videa na speciální frekvenci, min. dosah 15 - 25 m v budově
nastavitelné provozní parametry
adaptabilní workflow pro specifické scénáře
optimalizace výkonu distribucí zátěže

FUNKCE
○○
○○
○○
○○
○○
○○

upozorní na „podezřelé“ osoby – nahlásí ALARM
ignoruje známé „důvěryhodné“ osoby
dokáže se učit nové osoby – odešle OZNÁMENÍ
upozorní na opakovaný výskyt naučených osob – odešle VAROVÁNÍ
detekce počtu výskytu osoby
možnost online/offline analýzy dat
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