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Belangrijke kenmerken
• Diep lerende detectie van 

maskers

• Naadloze integratie met 
exacqvision

• Compatibel met alle camera’s 
die H.264 ondersteunen

• Ontvang automatisch meldingen 
via e-mail of pushberichten

• Zoek snel videobeelden met 
betrekking tot gebeurtenissen 
van maskerdetectie

Detectie van gezichtsmaskers

Reduceer op proactieve wijze het risico op blootstelling
Nu ondernemingen hun uiterste best doen om veiligheidsmaatregelen te treffen die de 
verspreiding van COVID-19 bestrijden, kunnen intelligente applicaties de besluitvormers 
verantwoordelijk voor de detectie van maskers snel informatie verstrekken en bedrijven helpen 
eenvoudiger proactief risico’s te verkleinen en te voldoen aan de nieuwe normen.

Geautomatiseerde meldingen voor situationeel bewustzijn
Met de functies van exacqVision voor automatische melding van gebeurtenissen, kunnen 
gebeurtenissen van Geen masker eenvoudig worden bewaakt, gekoppeld en gezocht. Op 
die manier krijgen bedrijven een beter situationeel bewustzijn om snel te kunnen reageren, 
wanneer iemand zonder verplicht gezichtsmasker wordt gedetecteerd. exacqVision geniet al 
van de ondersteuning van duizenden camera’s, waardoor de detectie van gezichtsmaskers 
eenvoudig kan worden ingevoerd, met een naadloze integratie van Tyco AI direct naar de 
exacqVision VMS.



Aanbevolen hardwarespecificatie voor Tyco AI Server
Onderdeel 4 kanalen 16 kanalen

CPU
1 x Intel Core i9-9820X 3.3 GHz met 

10 cores
2 x Intel Xeon Gold 6230 2,1 GHz met 

20 cores

GPU 1 x Nvidia Quadro RTX4000 8 GB 4 x Nvidia Quadro RTX4000 8 GB

RAM 64GB DDR4 RAM ECC 128GB DDR4 RAM ECC

Opslag
512GB SSD

4TB 7200 rpm SATA Enterprise HDD
1TB NVMe SSD

4TB 7200 rpm SATA Enterprise HDD

Netwerk 2 x 1Gb Ethernet NIC’s 2 x 1Gb Ethernet NIC’s

Open cameraondersteuning
Camera-agnostische ondersteuning, gebruik met alle camera’s die H.264 ondersteunen en die worden ondersteund door 
exacqVision

Gebeurtenissenmonitoring
Ontvang automatisch meldingen op de exacqVision Client-interface en schakel over naar live-videobeelden van gebeurtenissen 
waarbij wordt gedetecteerd dat geen masker wordt gedragen.

Gebeurteniskoppeling
Ontvang via e-mail of pushberichten realtime meldingen wanneer geen masker wordt gedragen, zodat direct corrigerende 
maatregelen kunnen worden getroffen en de veiligheidsprotocollen kunnen worden geoptimaliseerd.

Zoeken naar gebeurtenissen
Zoek en vind snel videobeelden van opgenomen gebeurtenissen waarbij geen masker werd gedragen, maak rapporten aan en 
houd langdurige voldoening bij

Beveiliging tegen cyberaanvallen
Tyco Exacq-producten voldoen aan NDAA en zijn ontworpen om bestand te zijn tegen cyberaanvallen. Tyco Exacq voldoet aan de strenge normen 
van het Johnson Controls Cyber Solutions Product Security Program. Deze holistische benadering van cyberbeveiliging is opgezet om onze klanten 
gemoedsrust te bieden. Onze beveiliging bestrijkt dan ook de volledige cyclus, van eerste ontwerpconcept tot en met ondersteuning in de praktijk, 
inclusief een snelle reactie bij incidenten, om te voldoen aan de uiteenlopende, veranderende omgevingen van cyberbeveiliging.

© 2020 Johnson Controls. Alle rechten voorbehouden. De productaanbiedingen en specificaties kunnen zonder bekendmaking 
worden gewijzigd. De daadwerkelijke producten kunnen afwijken van de foto's. Niet alle producten bezitten alle eigenschappen. De 
beschikbaarheid varieert per regio; neem hiervoor contact op met uw verkoper.

EX1286-DS-202009-R01-LT-NL

Johnson Controls
Johnson Controls is een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat zich met diverse technologieën richt op verschillende industrieën en allerlei 
klanten bedient in meer dan 150 landen. Onze 120.000 medewerkers maken intelligente gebouwen, efficiënte energieoplossingen, 
geïntegreerde infrastructurele en innovatieve transportsystemen die naadloos samenwerken om de belofte van slimme steden en 
gemeenschappen waar te maken. Onze toewijding aan duurzaamheid bleek al bij onze oprichting in 1885, met de uitvinding van de eerste 
elektrische kamerthermostaat. 

Ga voor meer informatie naar www.exacq.com of volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn.


