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Kolay Yapılandırma
• Basit yapılandırma, yalnızca tek bir

düğmeyle etkinleştirin

Yanlış Alarm Filtreleme
• Yaprakları, ışıkları, evcil

hayvanları ve diğer rahatsız

edici nesneleri filtreleyin

Hızlı Hedef Arama

• İnsan ve Araç isteğe bağlıolay

geri alma zamanını kaydetme

Alarm Görselleştirme

• Gerçek zamanlı alarm istemi

sunun.Videoyu her zaman ve her yerde

izleyin.

Kapsayıcı

• Yüksek fiyat performans, 

dünyanın güvenliği yapay zeka

ile paylaşmasına izin verin

SMD + Anahtar Teknolojiler



Yanlış Alarm Filtreleme

İzleme menzilindeki hedefi yakaladıktan sonra, kamera filtresi yaprakları, ışıklar, evcil hayvanlar ve diğer rahatsız

edici nesneleri filtreler; İnsan ve Araç üzerine odaklanın.

Yararsız bilgileri filtreleme
(evcil hayvanlar)

İnsanın neden olduğu
alarmı alın

İnsan ve aracın neden
olduğu alarmı alın

Yararsız bilgileri filtreleme
(ışıklar)



Hızlı Hedef Arama

Arama verimliliğinde% 98'e varan artış

İnsanlar ve araçlarla ilgili veriler videodan çıkarılıp sınıflandırılabilir, böylece kullanıcıların veri geçmişini oynatmasına, 
gözden geçirmesine ve almasına olanak tanır.

Human Vehicle

AI



Alarm Görselleştirme

Network

UTP

NVR

DSS ExpressAlarm

NVR Alarm 

DMSS Alarm 

Motion Detection: Human 

07-30 05:44:11

IPC

XVR / NVR / DSS / DMSS'ye yeni eklenen alarm hedefi sınıflandırması, insan veya araçvarsa SMD alarmını

tetikleyeceğini açıkça gösterir..



Kolay Yapılandırma

IP kamera işlem arayüzü NVR işlem arayüzü

SMD Plus, hem insan hem de araç seçenekleri ile tek bir tıklama ile etkinleştirilebilir, konfigürasyon ve kurulum

kolaylığı sağlar.
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Ürün seçimi
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Lite AI Kamera



Lite AI Kamera

HDBW3241R-ZAS-27135
HDBW3441R-ZAS-27135

HDW3241T-ZAS-27135

HFW3241T-ZAS-27135
HFW3441T-ZAS-27135
HFW3441T-ZS-27135
HFW3541T-ZS-27135
HFW3541T-ZAS-27135

HFW3541E-AS-0280B
HDBW3441E-AS-0280B
HDBW3541E-AS-0280B



NVR 



NVR

NVR5208-4KS2

NVR5XXX-4KS2, lite AI kamera akıllı
hareket algılama sonucunu alır ve akıllı
hareket kaydının kaydedilmesini ve 
araştırılmasını destekler.  
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Villa'nın Bahçesi

Gereksinimler
Evden uzaktayken hiç tonlarca yanlış alarm bildirimi aldınız
mı? Hiç izinsiz giriş algılama alarmı aldınız, ancak şüphelilerin
görüntüsünü elde edemediniz mi? SMD Plus evinizi korusun!

Yanlış Alarm Azaltma% 2'nin altındaki yanlış alarm oranı, 
evinizin güvenliği konusunda endişelenmeden mükemmel
tatilinizin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Akıllı Telefonla Bildirim İstemi Alarm tetiklendiğinde bir
mobil push bildirimi alacaksınız.

Bildirim almakSMD Plus

Evden uzaktayken mülkünüzü korur



İzleme Merkezi

Hızlı hedef aramaSMD Plus

Gereksinimler
Büyük miktarda ayrıntıya odaklanabilen sınırlı insan
gücüyle, 7/24 izleme, güvenlik görevlileri için acil bir
zorluk haline geldi.
Doğru Alarm
SMD Plus yapraklar, ışık, evcil hayvanlar vb. Neden
olduğu gereksiz alarmları filtreler ve kullanıcıların
zamandan ve emekten tasarruf sağlar.
Etkili Arama
SMD Plus, büyük video verilerinden insanları ve araçları
ayıklayıp sınıflandırarak son kullanıcıların bilgileri
izlemesini ve analiz etmesini kolaylaştırır. Video 
oynatma için insan ve araç seçenekleri, hedef aramayı
hızlandırır ve erişim süresinden tasarruf sağlar.

İzleme merkezinin güvenlik görevlisinin verimliliğini artırır
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Tüm Materyaller indirilebilir
https://we.tl/t-vLNVZWhZod

Pazarlama materyalleri

https://we.tl/t-vLNVZWhZod
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THANK YOU


