
ATEAS Security LPR Engine
ATEAS Security LPR Engine je nadstavbovým modulem ATEAS 
Security pro extrémně výkonné a spolehlivé rozpoznávání RZ 
vozidel, který může být přidán k libovolné edici ATEAS Security 
s napojením na stávající událostní řízení v systému. Podporováno 
je mnoho desítek různých národních i jiných systémů poznáva-
cích značek vozidel.

NASTAVENÍ DETEKCE A ROZPOZNÁVÁNÍ

 unikátní rozpoznávací poměr
 extrémní výkon vhodný i pro rychlostní aplikace
 schopnost kontroly gramatiky
 podpora dekorativního tvaru značek
 podpora vícevláknového zpracování
 podpora zhruba 60 národních systémů
 publikace přes API rozhraní

Výběr kamer pro detekci
Editace seznamů značek
Výběr národních či jiných systémů
Nastavení priorit a spolehlivosti
Rozšířená konfigurace
Nastavení událostí
Událostní scénáře

Albánie
Alžírsko
Andora
Angola
Argentina
Austrálie
Ázerbájdžán
Bahrajn
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Brazílie
Bulharsko
Černá Hora
Česká republika
Dánsko
Egypt
Ekvádor
El Salvador

Estonsko
Filipíny
Finsko
Francie
Gruzie
Guatemala
Honduras
Hongkong
Chile
Chorvatsko
Indonésie
Írán
Irsko
Itálie
Izrael
Jihoafrická republika
Katar
Keňa
Kolumbie

Kosovo
Kostarika
Kuvajt
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Malajsie
Malta
Maroko
Mexiko
Monako
Německo
Nigérie
Nikaragua
Nizozemí
Norsko

Nový Zéland
Omán
Panama
Paraguay
Peru
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Rwanda
Řecko
Spojené arabské 
emiráty
Saudská Arábie
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Srbsko

Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Tanzanie
TDG
Thajsko
Tchaj-wan
Tunisko
Turecko
Uganda
Ukrajina
Uruguay
Velká Británie
Venezuela
Vietnam
Zanzibar

a další...
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JEDNODUCHOST VÝKON

OTEVŘENOSTPOKROČILÉ FUNKCE

Software ATEAS Security je komplexní videodohledové řešení pro profesionální IP kamerové 
systémy zaměřené na plné využití potenciálu kamer a otevřené standardy, které přináší  
extrémní výkon, jednoduchost a pokročilé funkce. ATEAS je předním českým produktem  
pro IP kamerové zabezpečení.

Celý dohledový systém ATEAS Security je vždy po-
staven pouze ze tří aplikací, pomocí kterých je mož-
né zprovoznit systém libovolného rozsahu. Rozsáhlé 
instalace tak nevyžadují žádné speciální softwarové 
znalosti a dovednosti. ATEAS klient slouží jako in-
tuitivní dohledový nástroj, aplikace pro vzdálenou 
správu všech serverů v systému i jako bezobslužný 
klient video stěny.

ATEAS představuje nejvýkonnější dohledové řešení 
na trhu. Počínaje technologiemi grafické akcelerace 
pro dohledové stanice i mobilní zařízení, přes vlast-
ní databázové řešení ukládání videa až po vícevlák-
nové zpracování detekce a rozpoznávání RZ vozidel 
budete s naší platformou připraveni čelit všem vý-
zvám ve Vašem kamerovém systému.

Centrální správa systému skrývá stovky pokroči-
lých funkcí pro řešení specifických potřeb zákazní-
ků v oblasti bezpečnosti a uživatelských funkcí. Od 
distribuovaného modelu ochrany dat až po kom-
plexní a multiserverové událostní scénáře, ATEAS je 
platforma vybavena pokročilými funkcemi na všech 
úrovních přístupu ke kamerovému systému.

Platforma ATEAS je otevřena všem výrobcům  
kamer podporujícím standardy ONVIF, se kterými 
je ATEAS oficiálně kompatibilní. Systém je snadno 
integrovatelný na úrovni bežných komunikačních 
standardů a má za sebou nespočet interačních 
projektů se systémy třetích stran z oblasti přístu-
pových či podnikových informačních systémů.

Vítejte v ATEAS Security
Řešení pro IP bezpečnostní systémy

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

ATEAS CZ s.r.o.  /  Na Dlouhém lánu 508/41 /  160 00  Praha 6  /  e-mail: info@ateas.net 

www.ateas.net
www.ateas.eu
www.ateas.cz
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HOMESTART PROFESSIONAL light PROFESSIONAL UNLIMITED

MAXIMÁLNÍ POČET SERVERŮ V SYSTÉMU MAXIMÁLNÍ POČET KAMER V SYSTÉMU MAXIMÁLNÍ POČET KLIENTŮ POČET SERVERŮ V SYSTÉMU POČET KAMER V SYSTÉMU POČET KLIENTŮ NEOMEZENĚNEOMEZENĚ 256 kamer na serverPROFESSIONAL MAXIMÁLNÍ POČET SERVERŮ V SYSTÉMU MAXIMÁLNÍ POČET KAMER V SYSTÉMU MAXIMÁLNÍ POČET KLIENTŮ NEOMEZENĚ
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ATEAS Security / START / HOME ATEAS Security  / PROFESSIONAL (light) ATEAS Security / UNLIMITED
Edice ATEAS Security START je plnohodnotnou edicí systému, 
kterou můžete používat bez jakéhokoliv časového omezení až 
pro 4 kamery zcela zdarma. Do systému je možné se současně 
přihlásit pouze z jednoho pracoviště či mobilního zařízení.

Edice ATEAS Security HOME je ideální volbou pro systémy do 9 
kamer, u kterého jsou typicky všechny funkce včetně dohledu, 
vyhodnocování událostí a pořizování záznamu delegovány na 
jeden počítač s až dvěma současnými vzdálenými přístupy.

Edice ATEAS Security PROFESSIONAL LIGHT je určena pro profesi-
onální dohledové systémy s rozsahem až do 48 kamer. Flexibilní 
licenční model představuje vynikající alternativu pro střední  
kamerové systémy s možností až tří dohledových pracovišť.

Edice ATEAS Security PROFESSIONAL je určena pro profesionální 
dohledové systémy s rozsahem do 64 kamer. Edice je postavena 
na architektuře klient-server, funkce pořizování záznamu či  
vyhodnocování událostí jsou delegovány na samostatný server 
a  je možné připojit libovolné množství dohledových pracovišť 
s plným přístupem k systému.

Edice ATEAS Security UNLIMITED je maximálně flexibilní a zá-
roveň nejpokročilejší edicí systému ATEAS Security s možností 
připojení tisíců kamer do systému podporovaných libovolným 
počtem serverů. Díky technologiím chytrého přenosu, chytrého 
záznamu a využití inteligence kamerových bodů lze zajistit efek-
tivitu celého systému i při velmi vysokých počtech kamer.

 edice START pro 4 kamery zcela zdarma
 licence až pro 9 kamer
 dva současné klientské přístupy
 snadná instalace
 jednoduchost a intuitivní ovládání
 snadné a postupné rozšířování systému
 přístup z webu a z mobilních zařízení

 až do 48 kamer (LIGHT A do 32 kamer)
 6 současných klientských přístupů (LIGHT A 4 přístupy)
 maximálně jeden kamerový server v systému
 vysoká efektivita dohledu
 jednoduchá možnost integrace
 plynulý přechod na vyšší edici
 nízká hardwarová náročnost

 neomezený počet kamer a serverů
 až 256 kamer na jeden server
 neomezená klientská licence
 centrální správa celého systému
 centrální aktualizace
 maximální flexibilita rozšiřování
 nástroje na podporu rozsáhlých systémů

 až do 64 kamer
 neomezený klientský přístup
 maximálně jeden kamerový server v systému
 vysoká efektivita dohledu
 jednoduchá možnost integrace
 podpora dohledových center
 nízká hardwarová náročnost

1 64 UNLIMITEDHOME
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