
01:43

01:23

11:56

10:21

18:35

05:33 02:39

02:39

03:47

15:13

12:15
21:19

19:20 16:44

The BriefCam® comprehensive Video Content Analytics platform drives exponential value from 
surveillance camera investments by making video searchable, act
hours of video in minutes; respond immediately to critical situational changes in the environment; and 
quantitatively analyze video to derive actionable insights for data-driven safety, security and operational 

INNOVATIVE & EXTENSIBLE PLATFORM: A robust portfolio of critical video analytics capabilities 
fully integrated across the platform for a better together paradigm.

UNMATCHED ACCURACY:
across object classes, attributes, behaviors, as well as face and license plate recognition.

.
FLEXIBLE ARCHITECTURE: Designed to meet the business needs of today

EASE OF USE:  value and lowest total cost of ownership drives 
productivity, accelerates time to target and gains the competitive edge.

PROTECT & INSIGHTS
DATASHEET

SUPERIOR PERFORMANCE: Effectively supports the requirement for both on-demand
and real-time analytics for full camera coverage.

and tomorrow for centralized, distributed, cloud and hybrid deployment architectures. 

Quickest time to

detection and classification

Komplexní platforma pro analýzu video obsahu od společnosti BriefCam zásadním způsobem 
zhodnotí vaše investice do kamerových systémů díky tomu, že každý videozáznam je vyhledatelný, 
kvantifikovatelný a lze na jeho základě přijmout potřebná opatření. Hodiny videozáznamů si 
budete schopni prohlédnout během několika minut; získáte možnost kvantitativně analyzovat 
videozáznam a na základě toho získáte poznatky potřebné pro přijetí opatření pro bezpečnost, 
zabezpečení a provozní rozhodování na základě dat; budete schopni okamžitě reagovat na 
kritické změny situace v prostředí, a to při efektivním vyvážení citlivosti, přesnosti a účinnosti:

INOVATIVNÍ S MOŽNOSTÍ ROZŠÍŘENÍ: Řešení nabízí širokou škálu klíčových filtrů pro analýzu videozáznamů, které 
jsou integrovány tak, aby vzájemnou kombinací poskytovaly lepší výsledek.

BEZKONKURENČNÍ PŘESNOST: Bezkonkurenčně vysoká přesnost detekce a klasifikace jednotlivých typů objektů, 
jejich atributů, chování, stejně jako rozpoznávání obličejů a registračních značek.

VYNIKAJÍCÍ VÝKON: Účinně podporuje požadavek na analýzu na vyžádání (on-demand) 
i v reálném čase pro celý kamerový záběr.

FLEXIBILNÍ ARCHITEKTURA: Systém byl navržen tak, aby pokryl jak současné požadavky, 
tak i potřeby v budoucnosti pro centralizovanou, distribuovanou, cloudovou a nebo hybridní 
architekturu.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ: Nejlepší poměr mezi rychlostí vyhledávání a pořizovacími  
náklady zvyšují produktivitu, zkracují čas pro detekci, a to vše přispívá 
k získání konkurenční výhody.

www.cavid.cz
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ŘEŠENÍ BRIEFCAM

SPRÁVA PŘÍPADŮ: Veškeré videozáznamy potřebné pro 
šetření můžete uspořádat do jedné složky, přičemž si 
můžete označovat a popisovat objekty, které jsou před-
mětem zájmu. Všechna zjištění z daného případu 
(včetně všech relevantních dodatků) můžete jednoduše 
shrnout do exportovatelné sestavy; současně můžete 
dynamicky spolupracovat na případech i s jinými 
uživateli.

VIDEO SYNOPSE®: Patentované řešení Video synopse 
od BriefCamu umožňuje současně prezentovat objekty, 
které se v rámci videozáznamu objevily v různých 
časech. Vý-sledkem je výrazně kratší video, které tak 
plně zacho-vává schopnost uživatele analyzovat scénu 
a umožňuje prohlédnout celé hodiny videozáznamu 
během několika minut a někdy i vteřin.

VYHLEDÁVÁNÍ PŘES VÍCE KAMER: Výkonné a pokročilé 
vyhledávání v rámci většího počtu kamer pro všechny 
vyhledávací filtry a vizuální vrstvy BriefCamu.

IDENTIFIKACE BLÍZKOSTI: Hledejte a identifikujte 
vzdálenost mezi jednotlivci v čase a v lokalitě pro 
dodržování fyzického odstupu a trasování osob, stejně 
jako pro vyšetřování trestných činů.

DETEKCE ROUŠKY: Forenzně prohledejte a filtrujte video 
pro identifikaci použití roušky.

ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ: Přesné rozpoznávání 
obličejů rychle identifikuje osoby, které jsou zařazené na 
seznamu nebo v něm chybí. Dají se použít jak digitální 
snímky ex-trahované z daného videa tak i importované 
z externích zdrojů.

ROZPOZNÁNÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY (SPZ): 
Diferencované rozpoznávání registračních značek 
v rámci vyhledávání ve videozáznamu, snadná obsluha 
při hledání registračních značek z náhledu objektů, 
existujících videozáznamů nebo importovaných dat.

PŘEKROČENÍ LINIE: Detekuje, filtruje a počítá objekty, 
které překročily ohraničení v předem definovaném 
směru tak, aby byla zajištěna ochrana perimetru.

PODOBNOST VZHLEDU: Okamžitě najde osoby, vozidla 
a další objekty, které vás zajímají, tím, že vyhledá 
objekty s podobnými vlastnostmi.

VIZUÁLNÍ VRSTVY: Vytváří vizuální analýzu aktivit,  použi-
tých cest pohybu objektů, označuje oblasti, kde se 
objekty zdržely a zviditelňuje změny na pozadí.

TOLERANCE FILTRU: Nastavení úrovně tolerance pro 
upřesnění výsledků vyhledávání

OVLÁDÁNÍ HUSTOTY A RYCHLOSTI: Zvyšte nebo snižte 
množství a rychlost zobrazovaných událostí.

OVLÁDÁNÍ ŘAZENÍ: Zobrazení událostí podle relevance 
nebo pořadí  výskytu a snadné zacílení na vyhledávané 
položky.

VÝSTRAHY V REÁLNÉM ČASE: Spuštění výstrah 
v reálném čase na základě nastavených pravidel pro 
rozpoznávání obličeje, překročení linie, identifikace 
vozidel, zájmových osob a počtu objektů v daném čase

INTELIGENTNÍ VÝSTRAHY: Reakce na komplexní změny 
situace prostřednictvím kombinace pravidel založených 
na jakémkoliv počtu vyhledávacích filtrů, včetně rozpo-
znávání obličeje, registračních značek a dalších.

IDENTIFIKACE BLÍZKOSTI: Spustit upozornění, když 
předem nakonfigurovaná pravidla na fyzickou 
vzdálenost jsou porušena, aby se proaktivně zajistilo 
dodržování.

DETEKCE ROUŠKY: Detekce a upozornění na použití/
nepoužití obličejové masky (roušky).

POČÍTÁNÍ OSOB: Možnost nastavení pravidel 
založených na sledování nárustu nebo poklesu počtu 
osob v před-definované oblasti - ideální pro 
monitorování front lidí a čekáren a vytváření alertů pro 
shlukování. 

NOTIFIKACE: Odesílání notifikací do centra 
zpracování zpráv a do VMS systému. Integrace 
s Genetec Security Center, Milestone XProtect, Axis 
ACS, IndigoVision Control Center, Qognify Ocularis, 
Digifort Enterprise a Verint EVMS.

NÁHLEDY VÝSLEDKŮ & KONFIGURACE PRAVIDEL: 
Vytváření a sdílení výsledků rozpoznávání obličejů 
a registračních značek a pravidel pro alerty, což 
umožní rychlé notifikace událostí ve vašem prostředí.

REVIEW: Video synopse s vyhledáváním
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REVIEW RESPOND
Získání upozornění o situaciZrychlení vyhledávání

REVIEW: Rozpoznávání registračních značek



Výhody spolupráce

VIDEO INTEGRATION API (VIA) PLUG-IN: Umožňuje inte-
graci s jakýmkoli řešením VMS, včetně real-time (RSTP) 
příjmu videa.

OTEVŘENÉ UNIFIKOVANÉ API: Umožňuje vývojářům pro-
hloubit integraci mezi aplikacemi třetích stran a BriefCam.

API PRO ODCHOZÍ RESPOND: Umožňuje integraci výstrah 
BriefCam do infrastruktury třetích stran.

Snadné použití

CENTRALIZOVANÉ NASTAVENÍ: Prohlížení a  aktivace 
kamer, konfigurace uživatelů, GPU a služeb z jediného 
webového rozhraní. 

FLEXIBILNÍ PLÁNOVÁNÍ: Kontinuální plánování, jednorá-
zové, denní nebo týdenní automatické zpracování videa 
pro každou kameru pod VMS napříč všemi třemi modulo-
vými platformami. 

KOMPATIBILITA SSO: Podpora SSO ověření.

SHODA S GDPR: Funkce snadného mazání nebo 
exportu dat pro osobní identifikaci, která tak 
umožňuje splnění požadavků GDPR.

RESEARCH: Agregace dat z více kamer v centralizovaném 
dashoboardu

VÝVOJÁŘSKÉ NÁSTROJE

ADMINISTRACE

www.cavid.cz
Cavid s.r.o. - výhradní distributor BriefCam pro Českou  
a Slovenskou republiku. Chrudimská 1418/2, 130 00  Praha 3

RESEARCH
Získávání operativních a obchodních informací

PLATFORMA PRO OPERATIVNÍ INFORMACE: Interaktivní, 
intuitivní a snadné použití dashboardů k vizualizaci a ana-
lýze dat. Návrhy schémat & vyhodnocení automaticky 
generují a stanovují priority příslušných datových grafů 
a schémat.

VYSOKÁ PŘIZPŮSOBITELNOST INDIVIDUÁLNÍM POTŘE-
BÁM: Mimořádná a rozšířitelná knihovna vertikálně za-
měřených dashboardů pro vizuální reprezentaci 
pohybu objektů, demografickou segmentaci, trendy 
chování, aktivit a interakce objektů.

ANALÝZA NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VÍCE KAMERÁCH 
SOUČASNĚ: Na základě rozpoznávání obličejů 
reidentifikujte a sledujte jednotlivce přes více kamer pro 
měření doby trvání pobytu a správné navigace v místě; 
kvantifikujte návštěvnický provoz (opakovaná návštěva/
okamžité opuštění); rozlišujte mezi zaměstnanci a hosty; 
a vylučte zaměstnance z registrace počtu návštěvníků.

IDENTIFIKACE BLÍZKOSTI: Kvantifikujte a analyzujte 
vzdálenost mezi jednotlivci v čase a v lokalitě pro 
identifikaci nedodržování fyzického a sociálního 
odstupu.

DETEKCE ROUŠKY: Kvantifikujte počet lidí s rouškou 
nebo bez ní.

POČÍTÁNÍ OSOB: Získejte informace o obsazenosti 
oblasti včetně front, pro optimalizaci využití prostoru 
a monito-rování provozu, zabezpečení statistik 
ohledně návštěv-níků, a další.

ROZPOZNÁNÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY (SPZ): Vizualizace 
a analýza vzorce chování vozidel pro zlepšení provozu 
a správu vozidel.

ZDROJE DAT TŘETÍCH STRAN: Bezproblémová korelace 
video obsahu se zdroji dat třetích stran, jako je 
prodejní místo, porovnání v čase a kontrola vstupů, 
čímž získáte unikátní informační přehled o vašem 
prostředí. Data BriefCamu lze také exportovat do 
externí business intelligence databáze pro analýzu a 
porovnání.

VIZUÁLNÍ VRSTVY: Odvození poznatků z analýzy trendů 
vizuálních vrstev v rámci RESEARCH dashboardů.

RESPOND: Výstrahy v reálném čase s rozpoznáním obličeje



ARCHITEKTURA PLATFORMY
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PRODUKT PROTECT INSIGHTS INVESTIGATOR RAPID REVIEW

VSTUPNÍ VIDEO Videosoubory a 
Připojení k VMS Připojení k VMS Videosoubory Připojení k VMS

MODULY
PLATFORMY 

REVIEW, RESPOND, 
RESEARCH

REVIEW, RESPOND, 
RESEARCH

REVIEW REVIEW

UŽIVATELÉ Multi-user Multi-user Single User /
Multi-user (Investigator 
for Teams)

Multi-user

DOSTUPNÁ  
ARCHITEKTURA

Standalone Multi-Site & Standalone Standalone Standalone

PROVOZOVANÉ PLATFORMY

STANDALONE ARCHITEKTURA
BriefCam systém pro zařízení jakékoli velikosti, 
který zahrnuje REVIEW, RESPOND a RESEARCH.

Web Client

Admin App

VMS

Video Files

BriefCam

Web Client

Database

Video
Processing
Service

VIDEO 
SYNOPSIS
Server

MULTI-SITE ARCHITEKTURA
Systém BriefCam pro více lokalit zahrnuje BriefCam na 
každém pracovišti a centralizovaný rozbočovač, který se 
připojuje ke všem BriefCam systémům v lokalitách a 
shromažďuje business intelligence data a metadata výstrah 
v reálném čase ze všech těchto míst.

Web Client

Admin App

Web Client

BI Service

Database

Alert 
Notification 
Serivce

BriefCam Hub

•••

• RESEARCH BI Data

• RESPOND Alerts

VMS

BriefCam

Web Client

Database

Video
Processing
Service

VIDEO 
SYNOPSIS
Server

VMS

BriefCam

Web Client

Database

Video
Processing
Service

VIDEO 
SYNOPSIS
Server

DATA CENTER

LOKALITY



FILTRY PRO VYHLEDÁVÁNÍ

ZDROJ / SOURCE Definování konkrétních kamer nebo videosouborů

ČASOVÝ ROZSAH Definice konkrétního časového rozpětí pro vyhledávací kritéria

TŘÍDA

Kategorie tříd: Lidé, dvoukolová vozidla, další vozidla a zvířata
Lidé: Muži, ženy, děti
Dvoukolová vozidla: Jízdní kola a motocykly
Ostatní vozidla: Auto, pickup, dodávka, nákladní automobil, autobus, vlak, letadlo a loď
Světelné změny pozadí: Světla zapnutá, světla vypnutá
Zvířata

OSOBNÍ ATRIBUTY

Oblečení spodní části těla: Dlouhé, krátké a podle barvy
Oblečení horní části těla: Dlouhé rukávy, krátké rukávy, a podle barvy 
Pokrývky hlavy: S pokrývkou, bez pokrývky
Roušky: S rouškou, bez roušky
Tašky: Bez batohu, s batohem, taška v ruce

BARVA Identifikuje objekty podle libovolné kombinace hnědé, červené, oranžové, žluté, zelené, limet-
kové, tyrkysové, azurové, fialové, růžové, bílé, šedé a černé

PODOBNOST 
VZHLEDU Identifikace lidí a vozidel s podobnými vlastnostmi

ROZPOZNÁVÁNÍ 
OBLIČEJE

Zobrazení všech obličejů: Zobrazení všech obličejů, které byly zjištěny v daném případě 
Vyhledávání podle obličeje: Vyhledávání podle obličeje porovnáním s externími snímky nebo 
snímky z daného videa

ROZPOZNÁNÍ  
REGISTRAČNÍ ZNAČKY 
(SPZ):

Zobrazit všechny registrační značky: Zobrazení všech registračních značek detekovaných 
v daném případě
Hledat podle registrační značky: Prohlížení všech SPZ, které byly detekovány v případu, a 
hledání pomocí seznamu sledovaných SPZ, importu dat SPZ nebo existujících SPZ z videa

PŘEKROČENÍ LINIE: Filtruje objekty, které překročily ohraničení v předem definovaném směru 

SMĚR Vyberte objekty podle jejich směru pohybu ve videu

VELIKOST Vyberte objekty na základě jejich skutečné velikosti z histogramu velikostí relevantní pro kon-
krétní případ

TRASA Identifikuje objekty, které se pohybují po jedné nebo více drahách definovaných uživatelem

OBLAST Identifikuje objekty zahrnuté nebo vyloučené v rámci jedné nebo více uživatelem definovaných 
3 nebo 4-stranných oblastí

RYCHLOST Vybere objekty na základě jejich aktuální rychlosti z histogramu příslušných rychlostí pro 
konkrétní případ

DOBA ZDRŽENÍ V ZÁBĚRU Vybere objekty, které se zdrží v určité scéně delší než definovanou dobu
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VZDÁLENOST MEZI LIDMI Filtr pro osoby na základě jejich vzdálenosti od ostatních lidí



TECHNICKÉ SPECIFIKACE
DOPORUČENÉ
ROZLIŠENÍ Minimum CIF, Maximum 4K

PODPOROVANÁ RYCHLOST 
SNÍMÁNÍ (FPS) 8-30 snímků za vteřinu

PODPOROVANÉ FORMÁTY 
VIDEOSOUBORU

.AVI, .MKV, .MPEG4, .MOV, .WMV, .DVR, .ASF, .RT4, .DIVX, .264, .GE5, .TS, .3GP, .XBA (single 
stream a multi-stream), .MP4, .FLV

PODPOROVANÉ KODEKY H.264, H.265/HEVC, MPEG-4, H.263 (H.265 je podporován pro vybrané VMS a kamery)

POUŽITÍ NA ZÁKLADĚ 
SOUBORU

PODPOROVANÉ VMS
PLATFORMY

Videa složená z jednoho nebo více souborů 

Avigilon, Axis, Bosch, CASD, Dallmeier (recorder)*, Digifort, Digital Watchdog, Exacq, FLIR(dříve 
DVTEL), Genetec, Geutebruck, IndigoVision, IPConfigure Orchid, ISS, LenelS2*, March Networks*, 
Milestone, NX (Network Optics), OnSSI, Panasonic i-PRO Sensing Solutions Corporation of America*, 
Pelco*, Qognify (dříve Nice, SeeTec, OnSSI), Salient, Synectics*, SeeTec, Teleste, Verint
* Plugins je vytvořený partnerem VMS 

PODPOROVANÉ TYPY KAMER Pevné kamery

JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 
(SSO)

Microsoft Active Directory, LDAP a LDAPS, včetně uživatelských skupin (podpora OU) 
a SAML protokol 

ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ Minimální velikost obličeje: 24x24 pixelů

PODPOROVANÉ JAZYKY
Brazilská portugalština, jednoduchá čínština, tradiční čínština, dánština, holandština, 
angličtina, finština, francouzština, němčina, hebrejština, italština, japonština, korejština, 
španělština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština

PODPOROVANÉ PROHLÍŽEČE Google Chrome Desktop, Mozilla Firefox, a Microsoft Edge (není podporovaný v Hub)

© BriefCam 2020. All rights reserved.VIDEO SYNOPSIS® is a registered trademark of BriefCam® Ltd.

BriefCam® je přední poskytovatel softwaru pro analýzu videa, který umožňuje lidem, společnostem a 
komunitám objevit hodnotu obsahu video monitoringu. Platforma pro analýzu videa BriefCam poskytuje přesná, 
flexibilní a komplexní řešení a poskytuje cenné poznatky pro urychlení vyšetřování, zvýšení situačního povědomí 
a zlepšení provozních informací.

Technologie VIDEO SYNOPSIS® je registrovaná ochranná známka společnosti BriefCam, Ltd. Další informace o 
řešeních analýzy video obsahu BriefCam naleznete na https://www.briefcam.com/.

Cavid s.r.o. reprezentuje společnost BriefCam na českém 
a slovenském trhu a je jeho výhradním autorizovaným 

a certifikovaným distributorem. Působí zde pomocí sítě 
lokálních obchodních a technologických partnerů.

Více informací na www.cavid.cz  
nebo nám pošlete email: info@cavid.cz

Cavid s.r.o., Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha 3




