access.track
Advanced Access Control System

reconhecimento de matrículas

A insegurança é um problema cada vez mais frequente na nossa sociedade. O
access.track é a solução que recorre às mais avançadas tecnologias, como sendo o
controlo biométrico (impressão digital, leitura de íris, reconhecimento facial, etc) ou o
RFID, para o resolver de forma definitiva.
A identificação automática baseada numa base de dados, não só minimiza todos os
perigos eminentes, como fornece significativamente maior segurança de bens e
pessoas.
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“Se pretende controlar os acessos das viaturas à sua empresa, o access.track - módulo
reconhecimento de matrículas é a solução integrada e robusta que procura!”
Toda a solução foi pensada de forma a se adaptar a diferentes necessidades de configuração das
empresas, disponibilizandos todas as funcionalidades de gestão de utilizadores e de zonas,
gestão de horários, monitorização em tempo real e a obtenção de relatórios.

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS
 Controlo de acessos a parques baseado em grupos de utilizadores, possibilitando a
definição de privilégios e restrições com base em perfis de utilizadores

 Gestão de zonas, sendo estas definidas no mapa ou indicando um conjunto de

barreiras/equipamentos para, depois, serem associadas a utilizadores ou grupos de
utilizadores

 Integração de gravação de vídeo digital (DVR)
 Suporte para autenticação através de câmaras LPR (plate recognition)
 Monitorização em tempo real das câmaras do sistema
 Obtenção de relatórios parametrizáveis, por utilizador/veículo, por tempo, por zona ou
outros indicadores que considere relevante

 Gestão de visitantes e lista de veículos presentes aquando um incidente de alarme
 Gestão e captura de matrículas
 Disponibilização de uma interface visualmente apelativa, o que torna o processo de
controlo de acessos muito simples

 Obtenção de estatísticas de acesso em tempo real (por pessoa, grupo, zona ou
tempo)

 Gestão de alarmes, possibilitando a criação de alarmes e de ações associadas a
estes, recorrendo a uma grande variedade de atuadores e sistemas externos.

 Envio de notificações de várias formas, por exemplo email, GSM, etc..
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EQUIPAMENTO LPR
 Controlo de acessos com recurso a uma Câmara IP LPR. Este equipamento recorre
às mais avançadas tecnologias LPR para fazer o reconhecimento de matrículas.

 Esta câmara pode fazer a captura até um máximo de velocidade de 120km/h
 Alta resolução Ultra Low Light 2 Mp e redução de ruído digital, possui uma lente
motorizada de 2.8~12 mm Autofocus

 Câmara com a função OCR de leitura de matriculas integrada
IR LEDs Integrado de alcance até 30m de visão noturna, oferecendo também
excelente resolução mesmo em condições de pouca luz

 Podem operar em temperaturas entre -30ºC a +50ºC
 Esta câmara é resistente à água IP67, com a caixa resistente a vandalismos, própria
para instalações em interiores e exteriores.
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