Eocortex staat voor een
schaalbaar, betrouwbaar,
krachtig en flexibel Video
Management Systeem.
Door toepassing van geavanceerde
Video Analytics bespaart u daarnaast
ook nog eens op beheerkosten. Naast
videobeelden is het namelijk ook mogelijk
om op basis van meta-data te zoeken:
de juiste beelden nóg sneller vinden
maakt adequaat opvolgen efficiënter
en waardevoller.

Intelligentie gecombineerd met unieke
functionaliteiten
HYPER INTELLIGENT

ZEER BETROUWBAAR

Voor elke camera die in het systeem aanwezig is, is

Real-time systeem monitoring, server back-up,

het mogelijk diverse intelligente features te activeren.

evenals de mogelijkheid voor het gebruik van RAID-

Hiermee wordt plots een standaard camera voorzien

array en Network-Attached Storage zorgen voor

van bijvoorbeeld gezichtsherkenning, personentelling,

redundantie en de veiligheid van uw gegevens.

sabotage detectie, etc. Zie voor alle mogelijkheden de lijst
van intelligente features.

UNIEKE FEATURES
Eocortex kent enkele unieke features:
- Suspect search, het op kenmerken (kleur, vorm etc) terugzoeken van een object/persoon met één camera.
- Suspect tracking, het zoeken van personen/objecten binnen meerdere camera's.
- Softwarematige dewarping van ﬁsheye camera's. Elke ﬁsheye camera is voor live en opgenomen beelden te
gebruiken, zonder allerlei lastige integraties of installatie van drivers.
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HANDIGE FEATURES PER SECTOR

Module

Omschrijving

People Counting

Het tellen van objecten of mensen.

People Counting in
Queue

Wachtrij detectie. Signaleert als er
teveel personen in de rij staan.

x

Crowd Monitoring

Waarschuwt automatisch als het aantal
mensen binnen een aangegeven gebied
hoger is dan een aangegeven limiet.

x

Heat Map

Het visualiseren van gemeten activiteit
in een scene. Ideaal voor marketing
doeleinden.

x

Face Detection

Automatische detectie van gezichten.

x

Face Recognition

Herkennen van speciﬁeke gezichten
gekoppeld aan een database.

Loud Sound
Detection

Detecteren van harde/afwijkende
geluiden.

x

x

Audio Stream
Processing

Het opnemen en afspelen van audio.
2-weg audio camera's.

x

x

Tracking

Detecteren van bewegende objecten in
een beeld.

Suspect Search

Een persoon of object achteraf
bekijken op basis van o.a. (kleding)
kleur en vorm.

x

Suspect tracking

Een persoon of object zoeken op basis
van o.a. kleur en vorm, met behulp van
meerdere camera's.

Abandoned Object
Detection

Detectie van achtergelaten objecten.

Sabotage
Detection
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Detecteert camera onscherpte,
wegdraaien van voorgedeﬁnieerd
beeld, verlichting en overlapping.

x

x

x

x

x

x

License Plate
Recognition

Kenteken herkenning.

x

PTZ Camera
Control

Het besturen van PTZ camera’s via
software app of bediendeel.

x

x

x

x

x

x

Fisheye Dewarping

Een ﬁsheye beeld uitklappen tot
normaal herkenbaar beeld.

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Waarom Eocortex?
OPEN PLATFORM

TOEKOMSTBESTENDIG

Een echt op maat gemaakte, naadloze

Eocortex beperkt zich niet tot bepaalde typen

beveiligingsoplossing is mogelijk dankzij de ﬂexibiliteit

camera’s of merken. Dus als u de camera’s gaat

van Eocortex. Op dit moment is het mogelijk 4.000

vervangen, kunt u de software gewoon behouden. U

verschillende IP camera’s aan te sluiten van meer dan

betaalt slechts eenmalig voor een licentie, dus geen

130 merken, inclusief ONVIF en PSIA ondersteuning.

jaarlijks terugkomende licentiekosten.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
Geen speciale admin of programmeer vaardigheden
vereist. Installatie en conﬁguratie kost vaak niet meer
dan 10 minuten.

SERVER BACK-UP EN FAILOVER
In geval van uitval van de server, is het natuurlijk
belangrijk het systeem zo snel mogelijk weer werkend te
krijgen. Met een als back-up ingerichte failover server,
wordt in een dergelijke situatie binnen 10 seconden
de volledige functionaliteit overgenomen en blijft u
verzekerd van een goede werking van uw systeem.

VEILIG
De onderlinge communicatie tussen de diverse
onderdelen van het systeem kunnen, indien
gewenst, extra beveiligd worden door middel van een
versleutelde verbinding.

SCHAALBAAR
Meer camera kanalen en/of meer functionaliteit is slechts een kwestie van het uitbreiden van uw licenties. Indien meer
rekenkracht nodig is, kunnen eenvoudig meer servers worden toegevoegd. Aan de gebruikerszijde merkt u hier niets
van, het blijft één systeem. U kunt zoveel werkstations toepassen als u wilt. Dit geldt ook voor het aantal monitoren
dat aan te sluiten is op elk van deze werkstations.

EENVOUDIGE INTEGRATIE
Eocortex is ONVIF en PSIA compatible, waardoor de meeste camera’s zonder
verdere integratie al functioneren. Verder is er een uitgebreide SDK voorhanden
en kunnen integraties hiermee op maat gemaakt worden.
Heeft u al een van de compatibele UNV en/of CamTech NXT recorders? Dan
kunt u deze blijven gebruiken en doorgroeien in het Eocortex systeem.

Etc.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
De software is eenvoudig te gebruiken en makkelijk aan te leren. De geavanceerde functionaliteiten zorgen ervoor dat
u het systeem op maat kunt beheren en de individuele operationele behoeften simpel kunt conﬁgureren.
Er zijn verschillende manieren om de beelden te bekijken en te beheren. Net wat voor u het prettigst werkt.
Bijvoorbeeld de ﬂexibele planning tool waarbij u camera’s kunt plaatsen op een plattegrond en vanuit hier elke
gewenste camera kunt aanklikken en bekijken.

TOT 262 CAMERA’S OP EEN SCHERM
Multiscreen, video wall of monitoring op één enkel scherm.
De software maakt alles mogelijk. Zelfs het tonen tot 262
camera’s op één monitor. Meerdere monitoren per PC zijn
natuurlijk ook mogelijk, zónder extra licentie.

GRATIS APP VOOR APPLE, ANDROID EN WINDOWS
Met Eocortex heeft u overal ter wereld toegang tot uw
camerabeelden met behulp van een webbrowser of de gratis app
voor iOS, Android of Windows Mobile.

4 variaties in licenties
Er zijn 4 typen licenties die het mogelijk maken om IP camera’s aan Eocortex te koppelen.

EOCORTEX VMS/ML

EOCORTEX VMS/ST

De ML-versie is een geweldige oplossing voor het

Met Eocortex/ST kunt u een onbeperkt aantal IP-

creëren van kleinere systemen met maximaal 20 IP-

camera’s, servers en werkstations aansluiten op het

camera’s. Hiermee kunt u een systeem bouwen met

video management systeem. Deze versie bevat een

één server en maximaal twee werkstations. De Eocortex

aantal gratis intelligente modules; alle andere modules

ML-versie ondersteunt geen intelligente modules, maar

zijn hier naar klantwens aan toe te voegen.

indien nodig kan deze worden opgewaardeerd naar de
LS- of ST-versie.

EOCORTEX VMS/ULTRA
EOCORTEX VMS/LS

De Ultra versie is de overtreffende trap. Hierin

Eocortex/LS wordt gebruikt om een IP video

zijn alle aanwezige intelligente modules van ST

management systeem met maximaal 400 IP-

(excl. POS integratie, nummerplaat herkenning en

camera’s te creëren. Het maakt het mogelijk om

gezichtsherkenning) standaard al volledig geactiveerd

maximaal 5 servers en 10 werkstations in één systeem

en zijn er nog extra features mogelijk:

te combineren én het ondersteunt alle intelligente

- Videowall tot 32 monitoren.

optionele modules. Indien nodig kan deze versie

- Chatmogelijkheid tussen gebruikers om eenvoudig

worden opgewaardeerd naar ST.

bevindingen uit te wisselen en camerabeelden naar
elkaar toe te kunnen sturen.

Licentie

ML

LS

ST

ULTRA

Aantal camera’s in het systeem

20

400

Onbeperkt

Onbeperkt

Aantal camera’s op één server

20

80

Onbeperkt

Onbeperkt

Aantal servers in het systeem

1

5

Onbeperkt

Onbeperkt

Remote workstations

2

10

Onbeperkt

Onbeperkt

Server back-up en failover

-

People Counting

-

People Counting in Queue

-

Crowd Monitoring

-

Heat Map

-

Face Detection

-
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Face Recognition

-

Loud Sound Detection

-

Audio Stream Processing

-

Tracking

-

Suspect Search

-

Suspect tracking

-

Abandoned Object Detection

-

Sabotage Detection
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License Plate Recognition

-

PTZ Camera Control

�

Fisheye Dewarping

-

Optioneel

�

�
�

� Standaard

Applicatie en web client mogelijkheden

Android

iOS

Windows Mobile

Playback, zoeken op datum en tijd

�

�

�

Maximaal aantal IP camera’s in multiview

15

15

15

Sound support

PTZ

-

Pushmeldingen bij alarm
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�
�
�
�
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-

Beelden verslepen in multiview layout

�
�
�

Zooming

�
�
-

De voordelen van Eocortex
• Eenmalige investering in licenties dus
geen verborgen jaarlijkse extra kosten
• Efficiënt en gebruiksvriendelijk beheer
van live- en opgenomen beelden
• Geselecteerde integratie van
CamTech NXT en UNV recorders
• Verzekerd van de vertrouwde ARAS
ondersteuning
Eocortex wordt geleverd door
de ARAS Security groep
www.aras.nl/www.aras.be

Wijzigingen en zetfouten voorbehouden 01.10.2017.

