
Infotéka Software Kft.
2000 Szentendre, Nefelejcs utca 4/b
Telefon: +36 (1) 452 1050
Email: broadcast@infoteka.hu
Weboldal: https://cawamo.infoteka.hu

Távoli helyszínek biztonsága
A távoli helyszínek védelme több kihívást is hordoz magában: 
alacsony sávszélesség (műholdas vagy vezetéknélküli), áramkimaradás 
(napelemes rendszer miatt). A Cawamo rendkívül megbízható, hybrid 
megoldást kínál (edge és felhő): mesterséges intelligencia alapú video 
analitikát, amely minimális elektromos, számítógépes és kapcsolati 
forrásokkal képes működni távoli helyszíneken is.
Rablás riasztás
Amikor az arcát eltakaró, maszkot vagy sisakot viselő ember belép egy 
védett területre, riasztás érkezik az ellenőrző központba. A felelős 
személy eldöntheti, mit tegyen, esetleg értesítse-e a hatóságokat. Ezt a 
típusú érzékelést bankok, ékszerüzletek, pénztárak, benzinkutak, stb. 
használják.
Tűz és füst érzékelés
A biztonsági kamerákon keresztüli tűz és füst érzékelés a kezdeti 
szakaszban van. A platform egyelőre egy demo verziót támogat; az 
érzékelés pontossága fejlesztés alatt áll a végfelhasználói oldal helyi 
létesítményein keresztül.
Védett parkoló
Amikor egy jármű megjelenik egy védett parkolóban és tovább marad 
a meghatározott időkorlátnál, a biztonsági őrhöz riasztás fut be, aki 
aztán eldöntheti, mit kezd a helyzettel. Ilyen riasztásoknak rendkívüli 
jelentősége lehet kórházak vészkijáratainál vagy szállodák bejáratánál, 
ahol a ki-be járkálás folyamatos.
COVID-19 járvány - megelőzést segítő szolgáltatások
A járvány miatt új társadalmi szabályokhoz kell igazodnunk. Mi a 
Cawamo-nál egy olyan szolgáltatáscsomagot fejlesztettünk ki, amely 
segít a hatóságok által javasolt útmutatásokat betartatni:
    •Tömeg érzékelése
      Segít a közterületeken a gyülekezések megakadályozásában.
    •Orvosi maszkok
      Orvosi maszk nélküli emberek érzékelése.
    •Ember-számlálás
      Az adott helyszínre/területre belépő embereket számolja és
      riaszt, amikor ez a szám eléri a korlátot.

Megbízható és pontos, mesterséges intelligencia alapú biztonsági szolgáltatás, melyet 
bármely létező biztonsági berendezéshez csatlakoztatni lehet és az így egy precíz, valós idejű 
riasztórendszerré válik. Költséghatékony megoldásunkat egyszerű telepíteni és működtetni, 
miközben egyedi minősítő rendszerünk csökkenti a téves riasztások számát.
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