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Sistema LPR / ANPR

Operação permanente 24h

O sistema é autónomo, a utilização de SW instalado em 
PC ou Servidor permite acrescentar  funcionalidades mas 
é opcional.
O reconhecimento e a deteção estão sempre habilitados 
na própria câmara para garantir operação permanente. 

Aplicação e vantagens

As vantagens na aplicação deste sistema são notórias pela 
sua eficácia, velocidade no reconhecimento e registo 
automático, segurança pela anulação do erro humano, e 
pela libertação de recursos para outras tarefas.

Ideal para parques de estacionamento, acessos a locais de 
tráfego controlado ou reservado, controlo e registo de 
tráfego, controlo de viaturas/utilizadores…

Ideal para acessos automáticos com retorno efetivo do 
investimento.

Contacte para dimensionarmos a melhor solução!

Principio de funcionamento

A tecnologia LPR é uma aplicação de IA para reconhecimento, 
que recorre a imagens de vídeo para identificação de 
matriculas. A operação tem inicio quando o veículo se 
aproxima da entrada do estacionamento, ou em qualquer 
ponto de controlo, de seguida é realizada a verificação da 
matricula capturada com a base de dados, quando 
autorizada, a barreira do estacionamento será aberta para 
passagem, caso contrário, não será permitido o acesso.
O sistema pode também ser usado apenas para registos.

Reconhecimento Automático de Matriculas 

O License Plate Recognition (LPR) é uma solução composta 
por dispositivos e recursos de IA confiáveis que permitem  
identificação precisa, para controlo e acessos eficientes e 
seguros. 
Conforme os recursos e SW, pode reconhecer matriculas, 
modelo de carro, fabricante, cor, etc., e, validar acessos com 
base em datas e horários definidos para cada Utilizador.

Juntamente com os registos OCR é também gravada imagem.


