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Személy érzékelés
Korszerű videó analitikánk képes azonosítani, amikor valaki hosszasan 
időzik személyzet nélküli helyen vagy gyanúsan méregeti a területet 
figyelő biztonsági eszközt és riaszt.
Jármű érzékelés
Amikor ismeretlen jármű parkol az adott zónában meghatározott 
időkorláttal beállítva. Pillanatok alatt beállíthatók a területek és az 
időkorlátok és módosíthatók is.
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.
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.
Kamera manipulálása
A kamera elmozdítása, kikapcsolása, lefedése is a gyanús 
tevékenységek közé tartozik. Amikor valaki más irányba fordítja a 
kamerát, hogy ne látszódjék rajta, vagy letakarja – ezek is beindítják a 
riasztást.
Tömeg érzékelése
A Cawamo mesterséges intelligencia platformja a Koronavírus járvány 
ideje alatt segít a közterületeken a gyülekezések megakadályozásában is.

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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Külső riasztások
A Cawamo videó analitikai megoldásának sok különböző területen 
látják hasznát a kiskereskedelemtől a benzinkutakon és irodaépületeken 
keresztül az otthonokig. A Cawamo platformja külső eszközök széleskörű 
kapcsolódását kínálja, a már meglévő berendezések és megoldások, 
mint például ajtó/kapu riasztó rendszerek, szenzorok és sok más 
kombinációjával. Egy külső relé eszköz hozzáadásával sokoldalú 
megoldás építhető ki, amihez riasztási típusok adhatók és ezeket 
ugyanazon interfész külső rendszerei indítják be. Ezek a relé egységek 
(2/4 vagy 8 száraz kontaktussal) a Cawamo-tól is beszerezhetők 
kiegészítőként vagy közvetlenül a gyártótól is.

Kijelölt területek
Megoldásunk egyik sajátossága, hogy a felvételen belül számunkra 
fontos területet határozhatunk meg. Egyszerűen a képernyőn a piros 
határvonalak segítségével kiszélesíthetjük vagy lecsökkenthetjük a 
kijelölésre szánt területet és aztán ezt elmenthetjük.

Időbeosztás
A beépített időbeosztással a saját igényeknek megfelelően választhatók 
ki azok a korlátlan időszakok, amelyekről jelentést szeretnénk.

Riasztás értesítések
A riasztásokat a felhasználó a regisztrált mobilkészülékére push 
értesítésként kapja meg rövid videó formájában, amely az esemény 
előtti néhány pillanatot, magát az eseményt és az esemény utáni 
másodperceket mutatja. A riasztás push értesítése képeket is tartalmaz. 
Lehetőség van arra, hogy ezekhez az értesítésekhez hangjelzést is 
beállítsunk.
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A szolgáltatások választéka 
lehetővé teszi, hogy minden 

egyes kamera 
különbözőképpen legyen 

beállítva és vezérelve. 
Ezáltal lehetővé válik, hogy 
csak azt irányítsuk, amit kell 

és ezt is meg tudjuk 
változtatni, ha szükséges.

A jövőben a biztonsági 
és védelmi igények 

figyelembevételével a 
videó analitikai 

fejlesztések további 
minősítések és események 
támogatására irányulnak.
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