
MIRASYS VMS

Vývojový tým se vždy soustredil na univerzálnost rešení a na možnost rychlé integrace i specifických výrobcu. Díky tomu je 

Mirasys celosvetove jedinecné rešení. Integrovat lze jakýkoliv bezpecnostní nebo dohledový systém, který podporuje externí 

komunikaci.

 

Mirasys Vám nabízí například tyto zajímavé výhody:

  nezávislost na HW a značkách: servery, periferie, podpora 32/64 bit systémů

  virtualizace: HyperV, VMware, nebo kombinovaně s HW

  od skutečně malého a levného řešení až po komplexní systém se 100 servery a 6 400 kamerami

  otevřený integrační modul pro externí vývojáře (Software Development Kit) - C#, Java

  inteligentní ukládání záznamů mezi více HDD. Riziko ztráty dat při výpadku disku je téměř 0

 

Postavte si svůj Mirasys jako lego…

  od jednoduchého systému až k pokročilým video analýzám

  od pohledu na 1 čidlo a kameru až k interaktivním mapám celých komplexů budov

  od správy jednoúčelových aplikací až k integraci rozsáhlých systémů 3 stran
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Mirasys je ucelené softwarové rešení vyvinuté speciálne pro sjednocení všech bežne používaných

systému pro správu kamerových systému, EZS, EPS, docházkových systému aj., pod jednotnou 

správou v prehledném grafickém rozhraní.  
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Mirasys můžete využít například v těchto aplikacích:

  správa a dohled areálů, budov, parkovišť, veřejných prostor

  počítání osob pro marketingové a obchodní účely 

  adaptivní detekce CCTV -  unikátní schopnost monitoringu i za 

  hustého deště, sněžení, velkého větru  s minimem falešných alarmů

  rozšíření o „plug-in“ třetích stran: registrační pokladny, zařízení letového provozu …

  sjednocení různorodých CCTV systémů -  aktuálně podpora tisíce modelů analog a IP kamer

 

Vybrané příklady využití Mirasys 

Městské kamerové systémy

  dohledové centrum MKS a správa jiných aktivních prvků infrastruktury

  řízení dopravy - zácpy, dopravní nehody, atd.

  inteligentní detekce a videoanalýzy - potulka, identifikace incidentů jako je vandalismus nebo kriminalita, monitoring památek, 

      náměstí apod. 

Budovy a kanceláře

  kompletní monitoring a správa objektů v jedné aplikaci

  sledování jednotlivých osob - integrace s docházkovým systémem, dohled nad vozidly v areálu - možnost automatického navádění 

      vozidel na konkrétní místo od vjezdu

  integrace EPS, EZS a CCTV do interaktivních map budov (po podlažích)

Správa areálů

  identifikace a upozornění na zákazy zastavení a blokace (nákladové rampy, nemocnice, VIP místa, atd.)

  detekce zanechaného předmětu - možné riziko bezpečnosti areálu (haly, chodby, venkovní prostory, atd.)

  počítání osob nebo vozidel: účtování parkovacích poplatků, statistiky návštěvnosti, obchodní analýzy

  mapa aktivit - ideální řešení pro obchodníky k vyhodnocení nejzajímavějšího zboží, nejnavštěvovanějších míst v dozorované 

      lokalitě apod.


