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O firmie

Пермь



O FIRMIE

• Założony w 2008r. w federacji rosyjskiej, Macroscop jest prowiderem otwartej platformy Video 

Managment Software (VMS) z wbudowaną, silnie rozwiniętą inteligentną analizą obrazu (VCA).

• Obenie Macroscop posiada ponad 17 tysięcy wdrożeń, obsługująych ponad 200 tysięcy kamer IP 

na całym świecie. Macroscop pozwala na budowanie skalowalnych systemów do monitoringu IP 

bez ograniczeń w ilości stosowanych kamer, serwerów czy także stacji roboczych.

• Łańcuch sprzedaży oprogramowania Macroscop liczy ponad 3 tysiące Integratorów oraz 

Dystrybutorów, którzy szybko zaufali tej marce.
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O OPROGRAMOWANIU

Aplikacja pozwala na dostęp poprzez sieć do listy kamer w postaci listy 
kanałów z możliwością ich przełączania z poziomu telewizora



O ANALITYCE

Zapis materiału wideo dzisiaj to nie wszystko. Montowane kamery bardzo często mogą 
być wykorzystywane do czegoś więcej, zwiększając przy tym swoją funkcjonalność i 
redukując koszty późniejszego utrzymania obiektu.

Macroscop posiada obecnie największą gamę opracowanych i dostępnych modułów
analitycznych na rynku. Jednym z takich modułów jest np. suspect search pozwalający
na analizę w trybie live lub w nagranym materiale wideo obiektów zależnie od koloru, 
pozycji, wielkości czy formy. 
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Mapy ciepła



O ANALITYCE

People counting

Możliwości:
• Określanie ilości osób wchodzących I wychodządzych z wykorzystaniem kamer IP;
• Odbieranie oraz tworzenie statystyk nt. ilości odwiedzeń np. sklepu w okreslonym

przedziale czasowym z dodatkową informacją czy ktoś jeszcze przebywa na
terenie obiektu, czy też nie;

• Tworzenie raportów oraz wykresów z wybranymi parametrami (godziny, dni, 
miesiące, lata, wybrane kamery);

• Eksport do plików CVS zgodych z MS Excel;
• Liczenie obiektów różnych rozmiarów (możemy liczyć nie tylko ludzi, ale także

samochody, zwierzęta, etc)
• Jednoczesny odbiór danych z różnych punktów wejścia i tworzenie raportów

zaróno lokalnie jak i zdalnie za pośrednictwem internetu



O ANALITYCE

People counting – moduł kolejki
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People counting – moduł tłumu



O ANALITYCE

People counting

Entran
ce: 8
Exit: 2



Detekcja dymu i ognia

O ANALITYCE



Detekcja głośnego dźwięku

O ANALITYCE

• Pozwala na na określenie minimalnego poziomu dźwięku w dB, powyżej którego
może zostać wyzwolony alarm lub konkretne zdarzenie

Aktywność personelu

• Moduł pozwala na wyzwolenie alarmu w sytuacji, kiedy kamera nie zarejestruje
aktywności w określonej wcześniej strefie przez założony z góry okres czasu



Moduł LPR do rozpoznawania tablic rejestracyjnych

O ANALITYCE

Możliwości:
• Rozpoznawanie tablice rejestracyjnych pojazdów wraz z ich archwilizacją w 

połączeniu z datą i czasem zdarzenia;
• Rozpoznawanie tablic w trybie rzeczywistym oraz łączenie tych informacji z bazą

danych;
• Tworzenie własnej bazy uprzywilejowanych pojazdów wpisując je do grup, 

właścicieli, kolorów pojazdów etc.
• Automatyzacja i współpraca z systemami parkingowymi, pozwalająca na np. 

Automatyczne otwieranie bariery w przypadku rozpoznania tablicy rejestracyjnej
pojazdu przypisanego do takiej grupy

• Możliwość przypisywania pojazdów do różnych grup użytkowników
• Przeszukiwanie materiału nagranego na podstawie wybranej tablicy

rejestracyjnej, wg. daty, czasu oraz miejsca.
• Eksportowanie wyników rozpoznanych tablic do formatu MS Excel lub CSV
• Kontrola barierą
• Wsparcie dla 91 krajów



Moduł LPR do rozpoznawania tablic rejestracyjnych

O ANALITYCE

Zastosowanie:
• Drogi szybkiego ruchu
• Parkingi
• Logistyka



Moduł rozpoznawania twarzy

O ANALITYCE

Możliwości:
• Rozpoznawanie twarzy w trybie live oraz w archiwum ;
• Dodawanie “twarzy” poprzez upload zdjęć, ale także przez rozpoznane już

wcześniej obiekty z poziomu db ;
• Przeszukiwanie bazy po wskazanej “twarzy”;
• Przeszukiwanie bazy po wskazaniu zdjęcia osoby;
• Wyszukiwanie części nagrania odpowiadające sekcji, w której wystąpiły

rozpoznania twarzy;
• Statystki rozpoznania
• Drukowanie rozpoznanych twarzy w formacie .bmp lub .jpeg



Moduł rozpoznawania twarzy

O ANALITYCE

Jak działa?



Suspect Tracking

O ANALITYCE

Możliwości:
• Śledzenie obiektów przemieszczających się pomiędzy różnymi pomieszczeniami

obserwowanych przez różne i niezależne od siebie kamery;
• Proste oraz intuicyjne określanie wzorców podlegających analizie;
• Możliwość eksportu materiału wideo do pliku .avi z automatycznym

przełączeniem kamer na których kolejno został wykryty obiekt.
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Suspect Search

O ANALITYCE

Możliwości:
• Pzypisywanie dokładnych wymiarów obiektów lub określanie ich w 

interaktywnym oknie;
• Określanie I wskazywanie dokładnego miejsca wystąpienia obiektu;
• Do przeszukiwania materiału wybrać można zarówno zdjęcia jak i dostępne

obiekty w archiwum;
• Przeglądanie materiału wideo dokładnie od chwili w której szukany obiekt pojawił

się na scenie;
• Wyszukiwanie obiektów względem koloru – także kilku w tym samym czasie;
• Eksport znalezionego fragmentu materiału do formatu .avi



PODSUMOWANIE

LICENCJE:
• Brak ukrytych kosztów
• Inkrementacja o 1
• Prosty podział na wersje oprogamowania

ANALITYKA:
• Brak ukrytych kosztów
• Moduły nabywane mogą być pojedynczo

DODATKOWO:
• Wersja trial dla każdego
• FEN - wsparcie certyfikowanego dystrybutora MACROSCOP w PL

• Pre-sales support
• Wsparcie prezentacyjne
• Wsparcie projektowe
• Usługi profesjonalne

• Szkolenia
• Certyfikacje
• Pre-Konfiguracja sprzętu w lokalnie lub u klienta
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