
Software I C-WERK I Ek modüller

C-WERK Ultra lisansı gerçek zamanlı yüz tanıma

GD-CW-AU-FRT10

● Product line ESSENTIAL: Yüksek kalite, 
temel işlevler ve daha küçük uygulamalar için 
birçok işlev

● Product Line PREMIUM: Özel ve benzersiz 
özelliklere sahip kapsamlı çözümler için
● Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler 
modern video sistemlerinin birçok 
uygulamasını kapsar

● Product Line SMART: Bu ürünler, modern 
video sistemlerinin çoğu uygulamasını ve 
gelişmiş yapay zeka analitiğini kapsar

● ULTRA Ürün Yelpazesi:
Kapsamlı özelliklere sahip gelişmiş çözümler 
için

PREMIUMESSENTIAL   PROFESSIONAL  SMARTULTRA

● C-WERK'in herhangi bir gözetim kamerasından 
gerçek zamanlı olarak yüz tanımayı çalıştırmasına 
ve anında kişilerin izleme listesine göre 
eşleştirmesine izin verir.

● Yazılım modülü potansiyelsiz kontakları açabilir 
veya kapatabilir ve böylece kapıları veya engelleri 
kontrol edebilir veya görevleri otomatikleştirmek 
için makrolar çalıştırabilir

● Yüz tanıma modülü, belirli bir kişi pozitif / 
negatif listelerle eşleştiğinde bildirim uyarısı (UI, 
Metin, E-posta, API) gönderebilir. İzleme listesi 
veritabanı boyutunun kaydedilmesi lisansla sınırlı 
değildir ve bulutta senkronize edilebilir.

● Modül için C-WERK Ultra Kamera Lisansı gerekir
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  Teknik veriler GD-CW-AU-FRT10

Video

Video Kanalları : 10

Akıllı İşlevler

Yüz Tanıma: Gerçek zamanlı olarak yüz tanıma ve anında bir izleme listesiyle eşleştirme

Olay Kaynağı : Belirli bir su seviyesi referans girişle eşleştiğinde etkinleştirilir

Etkinlik Eylemi: Olaylar meydana geldiğinde neredeyse sınırsız eylem ve makrolar için seçenekleri belirleyen 
etkinlik wizardi. Örneğin: Kaydı başlat (sürekli, alarm, ön alarm), alarm rölesi, PTZ Dom`un 
tetikleme ön ayarı, SMS ile bildirim, e-posta, kamera yakınındaki hoparlörlerde duyuru, veriye 
bağlı sistemlere veri çıkışı, vb. .
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