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               Új NDAA kompatibilis  

  „A” sorozatú kamerák 150 dB WDR-el 
 

Az ACTi követi a videó felügyeleti piac gyors fejlő-

dését, melynek eredménye, hogy folyamatos fej-

lesztéseinek köszönhetően új kamerákkal bővíti, 

egyébként is nagy kameraválasztékát. 

Az ACTi, az A-sorozatú NDAA-kompatibilis 

(National Defense Authorization Act), 2020 január-

jától elérhető legújabb kameráinál a fő hangsúlyt a 

piacon a legjobb videóminőségre és a versenyképes 

árra helyezték. A minőségen túl, figyelemreméltó a 

kamera néhány paraméterének jelentős javítása. 

Ilyen a megnövelt IR hatótávolság, vagy a WDR 

értékének 150 dB-ig (!) történő emelése.  

Az ACTi A-sorozatú kamerákat, csakúgy, mint a 

Z-sorozaté, az USA-ban készült SoC-al (Sytem on a 

chip) gyártanak Tajvanon. 

Mindkét sorozat (A és Z) kamerái teljes mértékben 

integrálható az összes ACTi menedzsment rendszer-

be, valamint a világ, vezető szoftver gyártóinak termékeivel. 

Az ACTi annak érdekében, hogy igazolja az új NDAA A-sorozat, 12 modelljének kiváló videó 

minőségét, összehasonlításként videoklipet készített.   
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https://servinternkft.hu/video/acti-a71-marka-osszehasonlito-video
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2019/acti_a312_2019_11_6.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2019/acti_a419_2019_11_6.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2019/acti_a72_2019_11_6.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2019/acti_a813_2019_11_6.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2019/acti_a310_2019_11_6.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2019/acti_a416_2019_11_6.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2019/acti_a71_2019_11_6.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2019/acti_a811_2019_11_6.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2019/acti_a311_2019_11_6.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2019/acti_a418_2019_11_6.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2019/acti_a74_2019_11_6.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2019/acti_a818_2019_11_6.pdf


 

 

 

 

 

               Kereskedelmi egységek forgalmának növelése  

videoalapú megoldásokkal    
 

 

A kereskedők folyamatosan keresik a módját, hogy hogyan tudnák működésük javításával forgalmukat 

növelni. Az ACTi videóalapú megoldásai nagyszerű lehetőséget nyújtanak a hatékonyabb üzleti műve-

letek megvalósítására, egyidejűleg a biztonsági feladatok megoldásával.  

A Market Application Suite (MAS) egy felhőre kész megoldás, amely videoanalitikát használ az 

üzleti intelligencia és az üzemeltetés menedzsmentjének optimalizálására.   

Az események felismerésével lehetőséget biztosít a valós időben történő reagáláshoz. Nagy mennyi-

ségű adatokat könnyen elérhetővé, dinamikusan és könnyen kezelhetővé tesz (például a látogatók 

korának a bevételhez való kapcsolatát). Az információ segítik a vezetőket a helyes vezetési döntések 

meghozatalában, az ügyfelek viselkedését leíró intelligens jelentés lehetővé teszi a jövőbeli tendenciák 

előrejelzését, elősegíti a jobb ügyfélszolgálati munkát. A MAS testreszabott megoldásokat kínál a 

különböző piacokhoz. 

A személyszámláló funkció hasznosítja a biztonsági 

kamera rendszerből nyert információkat. Azokat intelli-

gens és analitikus képességével feldolgozza, és lehetővé 

teszi az üzletvezetés számára, az üzlet napi működésé-

nek optimalizálását, az áruelrendezés kialakítását. 

A rendszer lehetővé teszi a vásárlói forgalom mérését, a 

vásárlói szokások feltérképezését, a marketing straté-

giák vizsgálatát, valamint hasznos információkat szol-

gáltat a munkafolyamatok irányításához, az áruelren-

dezés kialakításához. 

Kifinomult algoritmusok elemzik a képtartalmat, lehe-

tővé téve az egyes területek forgalmának összehason-

lítását, a tartózkodási idő vizsgálatával az adott termék 

vagy szolgáltatás iránti érdeklődésre következtethetünk.   

“Heat Map” oldal segítségével ellenőrizhető a forgalom 

áramlása hőtérkép segítségével. A térképet a felhaszná-

ló töltheti fel. 

Lehetőségünk van arra is, hogy vonaldiagram segítségé-

vel értékeljük az emberek számának és az időjárás 

korrelációját. 

Az arcfelismerő technológiát nemcsak a biztonsági 

feladatok megoldására, azok megsegítésére használ-

ható, de jelentősen segítheti az üzleti menedzsment 

munkáját is. Az arc releváns jellemzői, mint a kor, nem, 

érzelem, identitás tovább elemezhetők, az így nyert 

metaadatok átalakíthatók vizuális és testre szabott üzleti 

cselekvéssé.  

Az adatok összegzésével kereskedelmi és marketing 

célok valósíthatók meg, akciók indíthatók, különböző 

piaci szegmensek megcélzásával kampányok szer-

vezhetők. 

 

 

       
SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. 
                  1078 Budapest, Hernád u 40. 

                 Tel: 1-479-0435; Fax: 1-322-8404 

                 servintern@t-online.hu  --  www.servinternkft 

 

http://www.servinternkft/

