
DDA VIDEOANALYSE
Detekter. Differentier. Alarmer

DDA Videoanalyse er en del af de kunstige 
intelligensfunktioner (AI) udviklet af Provision-ISR. 
Sikkerhedsmarkedet ændrer sig dag for dag og 
kunstig intelligens optimerer løsningerne ved at øge 
detekteringsnøjagtigheden og giver en markant 
reduktion af falske alarmer. 
Vores primære mål som producent er, at tilbyde de 
bedste løsninger indenfor kunstig intelligens.

www.provision-isr.com



Baseret på smart objekt genkendelses teknologi har DDA Videoanalyse mulighed for at skelne mellem mennesker, 2-hjulede og 
4-hjulede køretøjer. 
Grundet denne teknologi kan systemet udløse alarmer og sende PUSH-meddelelser / E-mails, kun når de valgte objekter detekteres. 
Derved reduceres irriterende falske alarmer udløst af skygger, lysændringer, rystende træer, dyr osv.
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IP - EYE SIGHT V2

Brugeren tegner en linje i billedet 
og sætter både retning for 
krydsning og hvad der må krydse. 
Hvis et køretøj eksempelvis ikke må 
krydse linjen (og mennesker må), 
vil systemet først udløse en alarm 
når et køretøj passerer. Der vil ikke 
udløses en alarm hvis en person 
krydser linjen.

Brugeren tegner et område i 
billedet og sætter tilladelser for 
hvad der må opholde sig i området. 
Hvis et køretøj eksempelvis ikke 
må være i området (og mennesker 
må), vil systemet først udløse en 
alarm når et køretøj ankommer i 
området. Brugeren kan derudover 
opsætte om ankomst eller afgang 
skal udløse en alarm.

Et kamera placeres ved indgang/
udgang (port, dør m.m.), derved 
opnås realtids monitorering. Hvis 
tælling af køretøj eksempelvis er 
opsat til et parkeringsområde, så vil 
systemet monitorere om antallet 
af køretøjer i området har ramt det 
maksimalt tilladte antal.

IP - SMART SIGHT V2
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PROVISION-ISR IP serier, som understøtter DDA Videanalyse
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OPLAGTE LØSNINGER MED DDA ANALYSE

Systemet detekterer og differentierer objektet som en person. 
Hændelsen registreres men der udløses ikke en alarm.

Når systemet detekterer og differentierer objektet som et køretøj, 
som ikke må ankomme i det optegnede område, vil en alarm 
udløses.

PERSONER TILLADT / KØRETØJER IKKE TILLADT

EKSEMPEL 1 - PARKERING FORBUDT - STERILT OMRÅDE

Bilen udenfor porten ankommer til det (af brugeren) optegnede 
område. Når systemet detekterer bilen som tilladt til at ankomme 
til det optegnede område, udløses der ikke en alarm.

En person ankommer til det (af brugeren) optegnede område. 
Når systemet detekterer og differentierer objektet som et 
menneske, vil personen som forsøger at klatre over hegnet udløse 
en alarm.

KØRETØJER TILLADT / PERSONER IKKE TILLADT

EKSEMPEL 2 - PERIMETER SIKRING

Det efterladte objekt i det optegnede område udløser ikke en 
alarm (da systemet ikke detekterer et køretøj eller et menneske). 
Personens skygge kastes ind i området, men det udløser heller 
ikke en alarm.

Når systemet detekterer og differentierer det ankommende 
objektet som et menneske, vil personen udløse en alarm.

Køretøjer og personer ikke tilladt

EKSEMPEL 3 -
DIFFERENTIERING MELLEM MENNESKER / KØRETØJER / OBJEKTER



Pro-Sec A/S 
Egegårdsvej 11 
4621 Gadstrup 
Tlf.: 56 130 630 

LØSNINGER LØSNINGER ANALYSETILBEHØRS &
PROGRAM APPS

IP AHD VIDEOKOMPLET SOFTWARE

Provision-ISR er en hurtig voksende virksomhed, grundlagt i 2007, for at imødekomme efterspørgslen for højkvalitets produkter i mellemsegmentet 
indenfor kameraovervågningsmakedet. Det brede udvalg af produkter indeholder: 
- IP og HD teknologi i stand til at imødekomme de forskellige krav fra markedet. 
- Avanceret software og APPs  udviklet af de israelske ingeniører med det formål at holde brugeroplevelsen simpel og intuitiv.
- Et komplet udvalg af tilbehør, specielt designet til kameramarkedet, hvilket gør Provision-ISR til en “One-stop-shop” som dækker alle behov. 
Målet er at skabe en smartere og mere sikker verden ved at give de proffesionelle installatører alle værktøjer, som de har brug for til at gøre en forskel. 
Produktkendskab og træning, proffesionel og pålidelig teknisk support, samt effektive marketing værktøjer.

PROVISION-ISR:
ISRAELSK KNOW-HOW FOR EN SMARTERE OG MERE SIKKER VERDEN.


