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Otwarta Platforma VMS AxxonSoft
Nielimitowana ilość kamer, serwerów i zdalnych klientów
Dostęp przez iOS, Android i przeglądarkę internetową
Współpraca z ponad 1000 modeli kamer IP
Bezpłatne, okresowe aktualizacje bazy kamer IP (co 6 tygodni)
Interaktywna mapa 3D z funkcją natychmiastowego połączenia z daną kamerą
Unikalne narzędzia do szybkiego wyszukiwania zdarzeń
Zaawansowana analiza wideo
Pełna funkcjonalność zarówno w małych jak i bardzo dużych systemach
Bezpłatne wsparcie techniczne i aktualizacje
Dostępna bezpłatna wersja zawierająca licencję dla 16 kanałów

„Według przeprowadzonego przez Benchmark Magazine testu,
Axxon Next jest najbardziej funkcjonalnym i nowoczesnym
systemem nadzoru wideo. Oprogramowanie łączy intuicyjny
interfejs z wysokim poziomem funkcjonalności i elastyczności.”

Benchmark Magazine
Listopad 2012

Nowy wymiar Wydajności
System plików SolidStore
• Szybki dostęp do plików, brak fragmentacji
• Niezawodne archiwum wideo
• Zwiększenie żywotności twardego dysku

Green Stream

Zobacz film 

• Automatyczne przełączanie strumieni wideo, oparte na aktualnie wyświetlanej
rozdzielczości kamery
• Zmniejszone obciążenie procesora i sieci

● ● Experience the Next

Przesiew strumienia wideo dla narzędzi
detekcyjnych
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• Dekompresja tylko poszczególnych klatek, a nie całego strumienia, z prędkością
wystarczającą dla narzędzi detekcyjnych: klatki kluczowe (H.264, MPEG) lub 2fps
(MJPEG)
• Zmniejszenie obciążenia procesora CPU

Ponowna kompresja na serwerze
• Obraz z kamery wideo jest dekompresowany, a następnie kompresowany
na serwerze za pomocą kodeku Motion Wavelet
• Po skompresowaniu obraz wideo może być wysłany do różnych klientów z
odpowiednią rozdzielczością i ilością klatek
na sekundę
• Zmniejszone obciążenie sieci i stacji roboczej

Nowy wymiar Niezawodności
Architektura Mikromodułowa

Błąd modułu
powoduje restart
tylko tego modułu

• Najwyższa niezawodność – każda
funkcja systemu działa za pomocą
odrębnego mikromodułu
• W przypadku wystąpienia błędu
restartowany jest tylko określony
mikromoduł, bez wpływu na
ogólne funkcjonowanie systemu

Architektura
standardowa

Architektura
mikromodułowa

Zobacz film 

• Łatwość testowania
mikromodułów umożliwia szybsze
wypuszczanie nowych, stabilnych
wersji produktu

● ● Experience the Next

Błąd modułu
powoduje awarię
całego systemu
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Nowy wymiar Efektywności
Zaawansowane wyszukiwanie za pomocą
wideo miniaturek
• Podział materiału wideo na odstępy czasowe równej długości ze wskazaniem pierwszej
klatki każdego interwału czasowego
• Dostęp do większej ilości szczegółów, dzięki możliwości wyboru interwału i ponownego
podzielenia go za pomocą kliknięcia
• Możliwość odnajdywania interesującego momentu nagrania za pomocą kilku kliknięć

● ● Experience the Next

Search range: 13/03/2013 09:00:00 AM – 13/03/2013 11:00:00 AM
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Przeszukiwanie archiwum według zdarzeń
• Wyświetlenie na ekranie wszystkich nagrań pasujących do określonego typu
zdarzenia
Wybór jednego lub więcej typów zdarzeń:
• wyzwolona detekcja, moment rozpoczęcia zapisu, alarmy
• streszczenie wszystkich nagrań wideo według typów, szybki wybór interesującego
momentu

Przeszukiwanie archiwum według komentarzy
• Możliwość dodawania komentarzy
tekstowych do klatki, przedziału nagrania
lub alarmu
• Wskazanie na klatce wideo obszaru,
którego dotyczy komentarz
• Szybkie wyszukiwanie nagrań według treści
komentarza

MomentQuest2 inteligentna analiza
Kryteria wyszukiwania:
• Przekroczenie linii, ruch w strefie,
ruch pomiędzy strefami, kolor
obiektu, rozmiar obiektu, itp.
• Kryteria określane bezpośrednio
przed wyszukiwaniem, bez
potrzeby wcześniejszej konfiguracji
detektorów
• Gwarancja szybkiego wyszukiwania
dzięki generowaniu metadanych w
trakcie nagrywania

Zobacz film 

Automatyczne etykiety nagrań
• Zapisywanie haseł wyszukiwania MomentQuest2
i szybki dostęp do nich za pomocą zakładek
• Dopasowanie logicznych nazw do zapytań
• Możliwość edytowania nazw etykiet

● ● Experience the Next

MomentQuest 2
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Kompresor czasu

Kompresor czasu
• Jednoczesne wyświetlenie wszystkich obiektów poruszających się w
kadrze w wybranym przedziale czasowym
• Znacznie przyspieszone wyszukiwanie obiektu zainteresowania
• Możliwość obejrzenia interesującego fragmentu nagrania w normalnym
trybie za pomocą kliknięcia

● ● Experience the Next

Zobacz film 

97 s

12 s
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Nowy wymiar Użyteczności
Interaktywna mapa 3D
• Efektywne umiejscowienie mapy obiektu
oraz podglądu wideo w jednym oknie
• Intuicyjne wyświetlanie lokalizacji kamer,
sterowanie kamerami za pomocą menu
kontekstowego
• Natychmiastowe powiązanie z obrazem
z kamery

Interaktywna
mapa 3D

● ● Experience the Next

Zobacz film 
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Tryb zanurzenia
• Nałożenie obrazu z kamery na mapę, połączenie rzeczywistego obrazu przedmiotów
z kadru z ich odzwierciedleniem na mapie
• Ruch obiektów na mapie znajdujący odzwierciedlenie ruchu w przestrzeni rzeczywistej
• Wsparcie dla kamer statycznych i obiektywów typu “rybie oko”, przełączanie się
pomiędzy kamerami w trybie zanurzenia

Integracja z Google Maps

● ● Experience the Next

• Możliwość użycia Google
Maps jako podkładu
wizualizacji
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• Oszczędność czasu przy
tworzeniu planu obiektu;
automatyczna aktualizacja
map
• Możliwość skalowania
i przemieszczania się
po mapie, podczas gdy
dodatkowe fragmenty są
pobierane z internetu w
czasie rzeczywistym

Nowy wymiar Funkcjonalności
Niestandardowe układy kamer
• Tworzenie układów o
dowolnej konfiguracji
Wyświetlanie różnych formatów
wideo w jednym układzie:

PANORAMA

• 4:3, 16:9, panorama
• Pamięć cyfrowego zoomu dla
każdej kamery
16:9

16:9

4:3
16:9

Ściana wideo. Konfiguracja układu
kamer na dodatkowych monitorach

• Etapy konfiguracji niewidoczne
na dodatkowym monitorze
• Nowy układ natychmiast
wyświetlany na dodanym
monitorze, bez żadnego
opóźnienia

● ● Experience the Next

• Konfiguracja układu dla
dodatkowych monitorów
możliwa z głównego okna
oprogramowania
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Wsparcie dla kamer
360 stopni
• Odwrócenie krzywizny obrazu przez
procesor graficzny GPU
• Możliwość wycięcia kilku
niezależnych obrazów z pola
widzenia jednej kamery
• Wsparcie dla obiektywów typu „rybie
oko” oraz soczewek ImmerVision

Zarządzanie
wirtualnymi
kamerami PTZ
na mapie
• Możliwość skierowania wirtualnej
kamery na wybrany przez Ciebie
punkt na mapie poprzez kliknięcie
• Intuicyjne, wizualne zarządzanie
kamerami

● ● Experience the Next

Autozoom
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• Automatyczne zbliżenie i śledzenie
obiektu
• Zmiana zoomu oparta na ilości
obiektów w kadrze
• Wsparcie dla kamer stacjonarnych
oraz kamer 360 stopni - z
możliwością utworzenia wirtualnej
kamery PTZ

Panele informacyjne
Skrótowe, ważne informacje związane z funkcjonowaniem systemu:

Health Board – stan i parametry pracy serwerów i podłączonych do nich kamer
Events Board – lista zdarzeń systemowych oparta na ustawieniach filtra klienta
Counter Board – ilość zdarzeń wybranego typu, w postaci obrazu i wartości liczbowej

Wideo analiza
• 10 bezpłatnych narzędzi wyszukiwania zawartych w każdej licencji
• Intuicyjna, interaktywna konfiguracja narzędzi wyszukiwania

● ● Experience the Next

• Elastyczny wybór automatycznych reakcji na alarmy

Zobacz film 
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Nowy wymiar Dostępności
Zalety

Pobierz 
za darmo!

• Bezpłatne wsparcie techniczne
• Bezpłatne aktualizacje
• Stała cena kanału wideo
• Bezpłatna wersja – 1 serwer, 16 kanałów, 1 TB wideo archiwum, analiza wideo

AxxonSoft Polska
+48 12 393 58 01
www.axxonsoft.com/pl
AxxonSoft Russia

AxxonSoft Spain

AxxonSoft India

AxxonSoft South America

AxxonSoft Nigeria
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AxxonSoft Kazakhstan
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+34 934 925 729

+91 96 5078 6377
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+90 850 800 99 66
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AxxonSoft E&A
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+359 88 681 22 55

+971 55 453 9196
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+65 8346 9812

+380 44 482 19 91
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