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Axis та їх партнери у тісній співпраці використовують 
передовий досвід і знання, щоб надати масштабовані
інноваційні рішення і забезпечити вашому місту:
• Громадську безпеку
• Міську мобільність
• Екологічний моніторинг

Выступающий
Заметки для презентации
Розумні містаУ розумному місті ви об’єднуєте людей, дані та пристрої, щоб створити краще місце для життя. Разом із нашими партнерами Axis надає масштабовані інноваційні рішення для камер та Інтернету речей, а також використовує наш передовий досвід і знання, щоб об’єднати ваше місто.Громадська безпекаAxis може допомогти вам ефективніше працювати з безпекою громадян, надзвичайними ситуаціями та управлінням інцидентами.Міська мобільністьСтворіть або вдосконаліть своє мережеве відео рішення для економічно ефективних способів покращити безпеку на дорозі та підтримувати рух транспорту.Екологічний моніторингФактори навколишнього середовища, такі як якість повітря та звукове забруднення, вимагають ретельного моніторингу. Мережева технологія Axis робить це можливим.



• Ситуаційна обізнаність – отримуйте повне
уявлення про ризики, з якими стикаються
громадяни та правоохоронні органи

• Поліцейське розслідування – прискорте
ідентифікацію підозрюваних і збір доказів

• Громадський порядок – Контролюйте натовпи
людей у громадських місцях і на великих 
заходах

• Управління надзвичайними ситуаціями –
Швидке та рішуче втручання у випадку
техногенних або природних катастроф

• Ризик і відповідність - Надайте судові докази
для претензій громадян і допоможіть
відстояти їх права

• Прогнозування злочинності - прогнозуйте
тенденції щодо окремих видів злочинності в 
містах

Громадська безпека

Выступающий
Заметки для презентации
Перш за все, місто – це не тільки забудована територія, відмічена відповідними знаками, як вказано у ПДР. Місто – це люди, що живуть у ньому.�Забезпечивши мешканцям та гостям спокій, та впевненість у безпеці, комфортне пересування та затишне середовище, ви забезпечите йому привабливість і розвиток у майбутньому.��*Delete after reading�Можно рассказать о конкретных примерах, если актуально. В Борисполе территория возле вокзала и жд пользуется скверной славой. Кражи, грабежи, хулиганство…�Наши решения позволяют сделать такие места безопасными, Улучшить их славу и сделать более привлекательными для застройщиков, работодателей, повысить спрос на жильё и тем самым развить город.



• Керування дорожнім рухом. Зменште
затори, підвищте безпеку руху та 
покращте планування інфраструктури

• Збір доходів – підтримуйте плату за 
проїзд, перевіряйте податки на автомобілі
та стягуйте штрафи за порушення правил 
дорожнього руху

• Паркування – відстежуйте доступні місця
для паркування, виявляйте порушення, 
керуйте контролем доступу та збирайте
дані

• Громадський транспорт - Оптимізація
маршруту, безпека та спостереження

• Пішоходи та мікромобільність – керуйте
натовпами та аналізуйте тенденції
мобільності

Міська мобільність

Выступающий
Заметки для презентации
Довгий час у дорозі може викликати стрес і розчарування, а також створити небезпечні ситуації. З Axis ви можете зробити мобільність ефективнішою, підвищивши безпеку громадян і підвищивши репутацію свого міста.Із зростанням населення міста життєво важлива інфраструктура зазнає тиску – транспорт і мобільність не є винятком. Це збільшення навантаження впливає на міську мобільність, значно впливаючи на бізнес і пасажирів, а також завдаючи шкоди навколишньому середовищу та репутації вашого міста. У співпраці з нашими партнерами Axis використовує відео та аналітику для створення масштабованих рішень для паркування, управління інцидентами, транспортного потоку та збору даних, допомагаючи людям процвітати та залишатися на зв’язку в усьому місті.



Екологічний моніторинг • Моніторинг якості повітря – аналізуйте
зовнішнє забруднення навколишнього
середовища

• Моніторинг шуму – Визначайте неприємні
звуки та шумове забруднення

• Аналітика погоди - збирайте дані про 
погоду в реальному часі, як-от дощ і сніг

• Управління відходами - покращіть
збирання відходів і виявте незаконні
звалища

• Управління водними ресурсами –
моніторинг інфраструктури, щоб уникнути
витоків і контролювати якість води

• Вуличні ліхтарі - контролюйте
інтенсивність освітлення, щоб зменшити
споживання енергії, зберігаючи при 
цьому громадську безпеку

Выступающий
Заметки для презентации
Рішення Axis для відеоспостереження забезпечують більше, ніж безпеку. Завдяки датчикам і аналітиці ваша відеомережа може сприяти здоровішому та чистішому середовищу.Погода, забруднення, вода та шум стають проблемами для міст та їхніх жителів. Axis постійно розробляє камери та рішення для Інтернету речей, які спрощують моніторинг даних, які є найважливішими для вашого міста. Ці рішення можуть включати сповіщення про те, коли потрібна негайна оцінка та дія. Вони також можуть допомогти вам поєднати дані про навколишнє середовище в реальному часі та історичні дані з іншими даними, що дає змогу досліджувати короткострокові та довгострокові причинно-наслідкові зв’язки.



Мережеві аудіосистеми Axis 

Рішення компанії Axis в галузі мережного аудіо
задіюють всю потужність IP-технологій і дають
можливість проактивного захисту людей і майна 
на ваших об'єктах. Ви також можете 
використовувати їх для створення приємної
обстановки та оптимізації своєї роботи.

Выступающий
Заметки для презентации
Мережеві аудіосистеми Axis відрізняються простотою установки. Вони підключаються до стандартної мережі, тому немає потреби у виділеній аудіоінфраструктурі – ви можете використовувати один кабель як для живлення, так і для підключення (технологія PoE). Кожен гучномовець являє собою закінчене звукове рішення, що включає як апаратне, так і програмне забезпечення, тому вам знадобиться набагато менше обладнання і набагато менше місця, ніж для аналогової системи. Вбудовані заздалегідь калібровані цифрові процесори сигналів усувають потребу в звукооператорах і забезпечують чистий звук без перешкод. Крім того, мережні аудіосистеми Axis можна тестувати, обслуговувати та діагностувати на наявність несправностей віддалено. Їх також легко адаптувати та масштабувати, а відкриті стандарти полегшують інтеграцію з іншими системами.



Подія, що ініціює попередньо записане повідомлення
Систему можна легко налаштувати на відправлення
попередньо записаних повідомлень як реакцію потенційні
правопорушення ті інші небажані ситуації.

Пряме звернення
Система може повідомити охоронця, щоб він міг звернутися
до людей безпосередньо.

Вручну записане повідомлення
Камера за допомогою функцій аналітики може виявляти те, що
відбувається, і надсилати повідомлення адміністратору для оцінки
ситуації та реагування вручну: включення попередньо записаного
повідомлення для віддаленого звернення до людей та запобігання
небажаним діям.

Выступающий
Заметки для презентации
Ви також можете використовувати мережні аудіосистеми Axis для трансляції живих або попередньо записаних голосових оголошень, реклами або інструктажу в екстрених ситуаціях.З їх допомогою можна легко відтворювати фонову музику в приміщенні, при цьому критичні попередження завжди будуть мати більш високий пріоритет для кращого обліку ваших вимог.Більше того, застосування відкритих стандартів полегшує інтеграцію з іншими системами, такими як VoIP-телефони, системи контролю доступу та не тільки.



Face Recognition
Рішення розроблено для розпізнавання облич у потоці
людей; визначення статі, віку, раси та етнічної належності

Crowd Detection
Використовується для виявлення скупчень
людей, несанкціонованих мітингів та зборів

Gun Detection
Швидке виявлення зброї різного типу складності: 
пістолети, гвинтівки, ножі.

Pose Estimation
Модуль допомагає визначити людину в різних станах: 
сидить, стоїть, йде, падає, встає, а також надсилати
повідомлення у зв'язку з визначенням одного з типів
поведінки

Выступающий
Заметки для презентации
Проблема в тому, що оператор не зможе протягом довгого часу контролювати події одразу у багатьох місцях. Тож для ефективної роботи систем відеонагляду створено ПЗ для відеоаналітики. Серед якого ми виділимо Вежа від Incoresoft.Incoresoft - компанія, що розробляє рішення у сфері відеоаналітики та розпізнавання об'єктів у місті на основі технологій штучного інтелекту та нейронних мереж.Компанія Incoresoft створила сучасний український продукт, який використовує інноваційні підходи до відеомоніторингу та безпеки міст та компаній.�Приклади аналітик, що можуть бути актуальними у сховищах.�Також пару слів про аналітику забутих речей, вештання… 

https://vezha.io/
https://vezha.io/


VEZHA MILITARY 
DETECTION

Виявлення військової техніки

Компанія IncoreSoft бере безпосередню участь у  допомозі 
українській армії в боротьбі з фашистсько-аморальними 
загарбниками.

ТАНКИ БТР РСЗВ

Типи об'єктів:



Выступающий
Заметки для презентации
BriefCam було засновано в 2008 році на основі технології, розробленої в Єврейському університеті в Єрусалимі професором Шмуелем Пелегом, відомим дослідником комп’ютерного зору. Ця запатентована технологія, VIDEO SYNOPSIS®, є відзначеною нагородами інновацією, яка підсумовує години подій у «коротку інформацію», щоб отримати максимальну цінність відео для безпеки, захисту та продуктивності.Технологія VIDEO SYNOPSIS® від BriefCam миттєво викликала галас у галузі, отримавши такі нагороди, як Wall Street Journal Technology InnovaНа відміну від Вежа, БріфКам ідеально підходить для аналізу відзнятого архіву і швидкого знайдення подій, що вже трапились.�Неперевершена точність виявлення та вилучення BriefCam значно покращує продуктивність розслідування після події, швидко й точно виявляючи людей і об’єкти, що цікавлять. Крім того, одночасно показуючи об’єкти, які з’явилися на відео в різний час, BriefCam дозволяє переглядати години відеозапису за лічені хвилини, що значно підвищує продуктивність розслідування.Швидко шукайте та фільтруйте цікаві об’єкти та події за чоловіками, жінками, дітьми, транспортними засобами та змінами освітлення зі швидкістю та точністю, використовуючи 28 класів та атрибутів, на додаток до розпізнавання обличчя, розпізнавання номерних знаків, схожості зовнішнього вигляду, кольору, розміру, швидкості , шлях, напрямок і час перебування, забезпечуючи постійно зростаючий і потужний набір різних комбінацій пошуку.�Ми також можемо аналізувати траекторії руху для оптимізації останнього у місті. Можливо десь з’явилась крамниця і навпроти неї часто перебігають дорогу. В такому випадку слід створити пішохідний перехід для уникнення ДТП. На небезпечних перехрестях покласти поліцейських, або встановити знаки пріоритету…�



PREVENT
PROTECT

PROVE

Выступающий
Заметки для презентации
Можливість лаконічного поєднання вищевказаних систем, керування ними з єдиного інтерфейсу нам дає Milestone Xprotect.�Відкрита платформа, інтеграція з іншими системами, доступ з будь якого пристрою…�Також у Майлстоун є можливість використовувати додаткові модулі, серед яких для safe city особливо слід виділити Rapid review.�З його допомогою ми можемо знаходити у архівах потрібних людей, якщо вони попадали у кадр. На зображенні ми бачимо як система виділяє людей у червоному верхньому одязі. Нам не потрібно проглядати весь архів та вдивлятись у зображення, ми просто використовуємо фільтри.�Зникла дитина? – за описом зовнішності використовуємо відповідні фільтри і із тисяч людей бачимо декілька, що підійдуть під критерії. І далі вже швидко знаходимо потрібну.�Так само можемо швидко знайти і впіймати порушника, провокатора, тощо; та забезпечити спокій у місті.



Guide (can be deleted)

Choose layout on new slide
1. Select an appropriate layout from the 
layouts gallery 
(Click in bottom of the New Slide button)

Change layout of an 
existing slide
1. Select Layout next to 
New Slide-button or right click outside slide 
2. Choose a suitable layout from the drop-
down menu

Use Milestone colors

Use colors from top row

Do not use these colors

Text color

Table of contents

Відповіді на запитання
IQ Trading

04080 м. Київ, Україна
вул. Межигірська 87-А, офіс 30
тел.: +380 (44) 351-14-37
e-mail: disti@iqtrading.ua
web: www.iqtrading.ua

СЛАВА УКРАЇНІ!    ГЕРОЯМ СЛАВА!    СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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