
As soluções de vídeo segurança e controle de acesso são essenciais para assegurar a continuidade operacional 
dos aeroportos. As soluções Avigilon, potencializadas pela IA, permitem fazer pesquisas, de forma veloz, em 
grandes volumes de vídeo, o que ajuda a incrementar os níveis de segurança e de produtividade em diferentes 
terminais, pontos e perímetros de controle.

 

ÁREAS RESTRITAS SEGURAS
Supervisione todas as áreas, dos estacionamentos aos aviões, e garanta a 
segurança dos passageiros, instalações e ativos. A integração do software 
de gerenciamento de vídeo ACC ao nosso sistema ACM permite que os 
operadores possam identificar e verificar as pessoas a fim de permitir 
ou não seu deslocamento pelas entradas, saídas e áreas restritas.

AÇÃO RÁPIDA
O aumento no volume do tráfego de passageiros obriga os operadores 
de segurança a revisar um número maior de dados. O software de 
gerenciamento de vídeo ACC permite revisar de forma fácil e rápida 
o conteúdo do vídeo gravado e transmitido em tempo real, com um
design de tela simplificado, com controles intuitivos e vídeo analítica
de autoaprendizagem.

PROTEÇÃO NAS LOJAS E RESTAURANTES
O design discreto da câmera H5A Dome a torna ideal para ser instalada, 
sem chamar a atenção, em lojas e restaurantes de qualquer aeroporto 
a fim de evitar a perda de dados e de simplificar a gestão de riscos.

Câmeras de vídeo segurança de ultra-alta definição para ampliar a 
cobertura com menos dispositivos, ideais para pistas, hangares e áreas 
de terminais de carga. As tecnologias High Definition Stream Management 
(HDSM) e HDSM SmartCodec™ proporcionam um máximo nível de 
detalhes, minimizando o uso da largura de banda.

As soluções Avigilon estão baseadas em uma plataforma aberta, o que 
permite aproveitar tudo aquilo que você já investiu em infraestrutura 
compatível com ONVIF® de qualquer outro provedor. Além disso, o kit de 
desenvolvimento de software (SDK) da Avigilon integra seu sistema atual 
ao software de gerenciamento de vídeo Avigilon Control Center (ACC).

CAPTURA DE IMAGENS DE QUALIDADE EXCEPCIONAL

 

INTEGRAÇÃO SIMPLIFICADA E ECONOMIA DE CUSTOS

SOLUÇÕES AVIGILON PARA AEROPORTOS
SOFTWARE AVIGILON CONTROL CENTER (ACC)
ACC 7 apresenta um novo conceito de monitoramento de vídeo em 
tempo real –Focus of Attention–, baseado em tecnologias de IA e de 
vídeo analítica para determinar qual informação é mais importante e 
deve ser encaminhada aos operadores de segurança. 

A Detecção de atividade não usual (UAD) apresenta um novo recurso de 
inteligência na borda da rede, baseado em tecnologia de IA avançada. 
Foi projetada para possibilitar a detecção de atividades inabituais, como 
a presença de pessoas ou de veículos circulando em lugares não usuais 
e a uma velocidade superior à permitida, alertando assim os operadores.

A tecnologia Appearance Search™ da Avigilon pode revisar facilmente 
horas de filmagens para localizar de forma rápida uma determinada pessoa 
ou um veículo que estiver sendo procurado em terminais e estacionamentos.

Ajuda os aeroportos a garantir a segurança das pessoas, instalações e 
ativos com um sistema fácil de usar e baseado em funções. Controle o 
acesso do pessoal e dos passageiros às diferentes edificações e às áreas 
restritas de seu aeroporto.

Tecnologia de reconhecimento facial potencializada pela IA para ajudar 
os aeroportos a reduzir os tempos de resposta com a identificação de 
pessoas de interesse.

As câmeras Avigilon Pro proporcionam uma cobertura de área ampliada, 
com imagens dotadas de um nível excepcional de detalhes, contribuindo 
para possíveis detectar ameaças contra a segurança das pistas e para 
dar uma resposta célere.

A linha de câmeras H5A da Avigilon está equipada com nossa tecnologia 
de analítica de vídeo de próxima geração, capaz de detectar mais objetos 
com uma precisão incrementada em ambientes lotados de pessoas, como 
em lojas ou áreas de check-in, ajudando você a saber de forma pormenorizada 
o que está ocorrendo em suas instalações para adotar rapidamente 
medidas cabíveis, quando for preciso.

DETECÇÃO DE ATIVIDADE NÃO USUAL (UAD)

TECNOLOGIA APPEARANCE SEARCH™

ACCESS CONTROL MANAGER (ACM)

RECONHECIMENTO FACIAL

LINHA DE CÂMERAS H5A

CÂMERAS PRO 

SOLUÇÕES INTELIGENTES DE VÍDEO SEGURANÇA PARA 
AJUDAR A GARANTIR A SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS 
E A MINIMIZAR OS RISCOS DAS EMPRESAS 

GARANTICE LA SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS 
Y MINIMICE LOS RIESGOS DE LAS EMPRESAS 



Para mais informações, visite avigilon.com
  

SOLUÇÃO ESCALÁVEL DE PONTA A PONTA

CASOS DE SUCESSO
SOLUÇÕES AVIGILON IMPLANTADAS NO AEROPORTO 
INTERNACIONAL KING ABDULAZIZ

"O sistema de vigilância HD de Avigilon não só superou nossas expectativas 
de desempenho, mas também demonstrou ser um método altamente 
rentável para manter nossas instalações protegidas. Com o sistema de 
vigilância HD da Avigilon, conseguimos reduzir o número de câmeras 
necessárias. Passamos de 2.300 câmeras analógicas para apenas 274 
câmeras HD da Avigilon, o que significou uma economia considerável 
em custos de instalação e de mão de obra."

 

Adel Safadi, 
 

Gerente de CCTV e sistemas de vídeo analítica de Al Musbah

Informação con�dencial e de propriedade exclusiva da empresa.

As imagens e interfaces de usuário são meramente ilustrativas.
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PONTOS DE CONTROLE DE SEGURANÇA 
E ESCRITÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
Sistema ACM
Gerencie a segurança de maneira centralizada. 
Detecte no momento a presença de um indivíduo 
suspeito no hall de entrada e avalie a situação 
com diferentes vistas de câmera em um sistema 
unificado e fácil de usar.

EXCEPCIONAL NÍVEL 
DE DETALHES
HD Pro
Consiga ampliar a cobertura com 
um excepcional nível de detalhes 
em áreas estendidas, como a da 
pista de decolagem e a do terminal 
de cargas.

ESTACIONAMENTO
H4 LPC
Encontre facilmente qualquer 
placa capturada de veículos 
para fins de investigação.

TREVOS DE ACESSO, 
CANTOS DE EDIFICAÇÕES 

 

H4 Multisensor
Localize empregados, passageiros 
ou visitantes não autorizados em 
qualquer lugar do aeroporto.

 

ÁREAS DE LOJAS E DE 
BALCÕES DE CHECK-IN

 

H5A Fisheye
Obtenha uma vista de 360° de 
todas as áreas mais importantes 
de seu aeroporto.

 

PERÍMETRO
H4 Thermal
Funciona perfeitamente mesmo nos 
ambientes mais hostis, ajudando a 
reduzir os alarmes falsos.

ACESSO DE EMPREGADOS
H4 Vídeo Intercom
Identifique de maneira fácil e rápida 
quem está tentando entrar em uma 
determinada área antes de conceder 
o acesso de forma remota.

 
 

HANGARES E 
ÁREAS TERMINAIS DE CARGA

 

H4 IR PTZ
Direcione as câmeras estrategicamente para 
diferentes áreas. Dotada de iluminação 
infravermelha para ambientes com pouca luz.
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https://www.avigilon.com/

