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- jedna z TOP 5 společností v oblasti vývoje otevřeného VMS (NEXT) a PSIM 

(INTELLECT) software;

- pobočka pro českou a slovenskou republiku založena v roce 2016;

- přispívající člen ONVIF (profil S/G/T – jako první vývojář VMS);

- ISO 9001, ISO 14001;

- hlavní technologičtí partneři:

O společnosti:

2003 – Vydání prvního produktu

50 poboček po celém světě

2019 (500 zaměstnanců)

eři:



Přes 5,800 certifikovaných partnerů

250,000 video kanálů/ročně and 1,500

instalací/měsíčně

Více než 2,500,000 aktivních kanálů

Společnost založena 2003

50 poboček po celém světě

Působení ve více než 100 zemí

500 zaměstnanců

AxxonSoft pobočky



ISC West, Las vegas

IFSEC, Londýn

Essen, Německo

• Adria Security

Summit

• SecurityUser

Expo

• Securexpo East 

Africa

• MEFSEC, Egypt

• China Security

• Tokyo Expo

• ADI Expo

Intersec, Dubai

Securex, Poznań



VMS PSIM

VMS PSIM

Řešení jakéhokoliv rozměru a požadavků



Řešení pro městský kamerový systém:
• Distribuovaná architektura
• Neomezená správa video stěny
• Integrace starších i nových zařízení
• Forenzní vyhledávání v záznamu
• Analytické funkce na stávajících kamerách

Řešení pro stadiony a veřejná místa:
• Video analytické funkce
• Detekce a rozpoznání obličeje
• Automatické porovnání obličeje s DB
• Detekce ohně a kouře

Řešení pro dopravu:
• Dopravní statistika provozu
• Hlášení o porušení dopravních předpisů
• Automatická detekce RZ
• Automatické upozornění na vzniklé události
• Detekce obsazenosti parkoviště

Řešení pro komerční sektor:
• Integrace a správa systémů PZTS, 

EPS, ACS

• Správa docházky
• Inteligentní video analýza
• Video detekce ohně a kouře



- Otevřený VMS software v české a slovenské lokalizaci;

- Systém je kompletně nezávislý nad technologií kamer;

- Licence jsou doživotní (žádné servisní poplatky);

- Přechod na nové verze systému zdarma (platba za licenci pouze 1 x);

- Integrace více než 4000 modelů IP kamer (více než 170 výrobců) skrze SDK;

- Podpora ONVIF S/G/T (7000 modelů IP kamer);

- Podpora PSIA i RTSP streamu;

- Demo verze zdarma se všemi funkcemi:

www.axxonsoft.com/cz.
PŘEHRÁTRÁT VIDEO



Architektura systému

IP kamery

Klientská pracoviště

Analogové kamery

POS terminál

Server 

Axxon 

Next



• Více než 4000 nativně 

integrovaných zařízení.

• Souběžné používání IP zařízení 

různých výrobců.

• Současné použití různých 

kodeků.

• Konfigurace kamer a dalších 

zařízení ze softwaru AxxonSoft.

• Podpora standardů ONVIF 

(S/G/T), RTSP.

Integrované IP kamery



Úložiště SolidStore
Bezpečný souborový systém pro ukládání video záznamu

SolidStore Standardní souborový systém

• Unikátní systém ukládání záznamů na lokální disk

• Eliminuje problémy s fragmentací dat

• Zrychluje přístup k nahrávkám videa

• Minimalizace pohybu zápisové hlavy disku během 
zápisu a čtení – delší životnost

• Bezpečnější systém pro ukládání záznamů videa

• Možnost ukládání záznamu na NAS s možností 
automatické replikace



Metadata

• Metadata je možné 
generovat i z VGA 

rozlišení streamu kamery 
– bez ohledu na typ 

použité kamery.

• Významné snížení zátěže 
procesoru serveru, což 
umožňuje podporu 
většího počtu video 
streamů.

• Živé video analýzy a 
forenzní vyhledávání.

Maximálně efektivní bezpečnostní systém za pomocí video analýz



Video analytické funkce

• Detekce pohybu v oblasti.

• Detekce pokusů o manipulaci, zakrytí, či poškození kamery. 

• Detekce překročení čáry (ve vybraném směru).

• Detekce zmizení/zanechání předmětu.

• Detekce shlukování osob.

• Detekce lelkování (loitering) osob.

• Detekce zastavení/vstupu/výstupu z oblasti.

• Detekce a rozpoznání obličeje osob.

• Detekce a rozpoznání RZ vozidel.

• Detekce kouře a ohně.

• Klasifikace objektů. 

• Detekce fronty/ Počítání osob.

• Analýza lidského chování.

= Neuronové sítě



MomentQuest
Forenzní vyhledávání v záznamu

• MomentQuest je soubor 

technologií, které 
využívají metadata 
přímo v okamžiku 
nahrávání videa. 

• Pro forenzní vyhledání 
zájmové události je 
možné nastavit kritéria 
hledání, např.:

-pohyb v oblasti,  

-překročení čáry, 
-parametry objektu  

(velikost, barva, směr, 
rychlost) a další.

PŘEHRÁTRÁT VIDEO



Face & LPR
Rozpoznání a vyhledávání dle obličejů osob a RZ vozidel

PŘEHRÁTRÁT VIDEO



White/black list osob/vozidel

PŘEHRÁTRÁT VIDEO

• Živé rozpoznání 
upozorňuje 
operátora na 
přítomnost 
konkrétní osoby/ 
vozidla v objektu.

• Systém také 
může 
automaticky 

otevírat 
vjezdovou 

závoru/dveře. 

Automatické upozornění na konkrétní osobu, či vozidlo



TimeCompressor

Time compressor

• Připraví uživateli 
krátký videoklip se 
všemi zachycenými 
objekty v čase.

• Objekty a události 
nahrané v různých 
časech jsou 
zobrazované 
současně v 
„komprimovaném“ 
videu.

Jedinečné možnosti vyhledávání – časová synopse

PŘEHRÁTRÁRÁT VIDEO



Neuronové sítě (klasifikace objektů)

PŘEHRÁTRÁRÁT VIDEO

To je pes!

To je na 90 % pes

To je na 9% kočka

To je na 1% šum

Učení neuronové sítě

Klasifikace objektů 

neuronovou sítí

PŘEHRÁTRÁT VIDEO

Ochrana perimetru s termálními kamerami:

Rozpoznání osob/vozidel ve scéně a zamezení falešných poplachů



Detekce ohně a kouře

PŘEHRÁTRÁT VIDEO

Detekce ohně/ kouře v obrazu videa kamery

Detekce ohně a kouře

Detekuje oheň/ kouř ve 
spolupráci s 
neuronovými sítěmi.

Je možné použít pro 
intenzivně větrané 
prostory nebo venkovní 
plochy.

Nevyžaduje speciální 
kameru.



Behaviorální analýzy
Analýza držení těla osob

Behaviorální analýzy 

• Rozpoznají rizikové události 
za pomocí detekce držení 
těla osob.

• Tuto analýzy je možné 
využít pro detekce 

zvednutých rukou u 

pokladní, dřepící osobu u 
bankomatu, vozíčkáře, 
osobu se zbraní, ležící 
osobu atd.

PŘEHRÁTRÁT VIDEO



Behaviorální analýzy
Detekce osoby třímající zbraň

PŘEHRÁTRÁT VIDEO

Behaviorální analýzy 

• Rozpoznají rizikové události 
za pomocí detekce držení 
těla osob.

• Tuto analýzy je možné 
využít pro detekce 

zvednutých rukou u 

pokladní, dřepící osobu u 
bankomatu, vozíčkáře, 
osobu se zbraní, ležící 
osobu atd.



Behaviorální analýzy
Další možnosti využití v praxi

PŘEHRÁTRÁT VIDEO

PŘEHRÁTRÁT VIDEO



Automatický zoom
Automatické sledování a přibližování pohyblivých objektů

• Umožňuje automaticky

sledovat objekty v 

obraze.

• Zvětšuje v záběru
prostor, ve kterém se 

nachází pohyblivý objekt

a doprovází ho. 

• Tato funkce funguje s 

klasickými fixními
kamerami, tak i s 

kamerami typu „rybí
oko”. 

PŘEHRÁTRÁT VIDEO



Tag&Track Pro
Automatické sledování objektů pomocí PTZ kamer

Tag&Track Pro

Poskytuje “velký obraz” 
všeho co se děje v objektu

• Získání detailního obrazu 
pohybujících se objektů

• Automatický/ manuální 
výběr objektu pro 
sledování

• Sledování objektu přes 
vícero oblastí

Oba záznamy mohou být 
uloženy pro pozdější využití 
při vyhodnocování událostí.

PŘEHRÁTRÁT VIDEO



Interaktivní 3D mapy
Vizuální rozmístění kamer na mapě objektu

• Interaktivní 3D mapa

Zobrazuje umístění 
kamer přímo na mapě 
společně se záběry 
snímané scény

• Intuitivní prohlížení 
umožňuje operátorům 
okamžitě určit, kde se 
vybraná kamera nachází 
na mapě.

PŘEHRÁTÁT VIDEO



Tag&Track Lite
Předvídání trajektorie pohybu a efektivní monitorování v reálném čase

Tag&Track Lite
• Všechny kamery jsou spojeny s 

mapou objektu.

• Operátor volí pohybující se

objekty ke sledování.

• Pokud tento objekt vychází ze

zorného pole jedné kamery, 

systém vyznačuje další
trajektorie jeho pohybu a 

určuje kameru, v jejímž zorném
poli se objekt objeví. 

Předvídání trajektorie pohybu a efektivní monitorování v reálném čase

jsou sppojjeeeennnnyyyy ssss 

ohybujíccí see

vání.

ekt vychházzíí zzzzeeee

dné kammeryy,,  yyyy

e další
pohybu aa 

v jejímž zzoornnéééémmmmm
bjeví. 

PŘEHRÁTRÁRÁT VIDEO



FrameMerge
Vytvoření panoramatického náhledu z několika kamer

• FrameMerge

Umožňuje vytvořit jeden 
panoramatický obraz z 
více kamer

• Panoramatický náhled je 
vytvořen automaticky 
dle referenčních bodů.

• Je možné digitálně 
přibližovat objekty ve 
výřezu.



Ochrana proti selhání (Failover) 
Maximální redundance systému

Záložní server: 

• Pohotovostní režim pro 

případ havárie hlavního
serveru; 

• Aktivní monitorování 
všech funkcí hlavního 
serveru

• Přebírá všechny funkce

serveru, který dočasně
přestal fungovat. 

Monitorování služeb 
hlavního serveru

Automatická migrace 
služeb na záložní server

SELHÁNÍ SERVERU



Replikace úložiště 

• Axxon NEXT je kompatibilní s SD 

kartami pro ukládání dat přímo v 

kamerách (zařízeních). 

• Klientská stanice může zobrazit video 

záznam z vnitřního úložiště kamery. 

• Při výpadku spojení je nastavená 
automatická replikace dat z vnitřního
úložiště.

Podpora vnitřního úložiště kamer



Náhledy
Flexibilní prostředí pro splnění individuálních požadavků

• Pohodlné a intuitivní 
uspořádání obrazu z 
kamer na obrazovce.

• Každé uspořádání může 
obsahovat obrazy z 

různých kamer v různých 
poměrech: 4:3, 16:9 i 
panoramatických.

• Digitální zoom obrazu z 
každé kamery je uložen 
během přepínání mezi 
náhledy.

PŘEHRÁTRÁT VIDEO



Videostěna 2.0
Nejefektivnější správa videostěn pro rozsáhlé projekty

PŘEHRÁTRÁT VIDEO



Videostěna 2.0



Export dat

• Export přidaných komentářů k videu.

• Ochrana exportovaného záznamu 
heslem.

• Export vybrané části záběru.

(Včetně fisheye kamer)

• Export podmíněný potvrzením 
supervisora.

• Export videa ve formátu .avi .mkv .mp4 a .exe.

• Export fotografie ve formátu .pdf a .jpg s možností 
tvorby šablony. 

• Určení maximální velikosti souboru videa během 
exportu: pokud je velikost souboru větší než 
maximální uvedená hodnota, video je rozdělené na 
několik souborů.

• Přeskakování snímků exportovaného videa.

• Maska soukromí: před exportem může uživatel 
určit velikost obrazu, který bude maskován.

Export video záznamů a událostí



• Nástroje pro kontrolu 

aktivity operátorů 
umožňují analýzu 
činnosti jednotlivých 
uživatelů v systému, 
což minimalizuje riziko 

úniku důvěrných 
informací a motivuje 
operátory ke svědomité 
práci.

Dohled nad operátory VMS
Systémový log



Vzdálený přístup - mobilní klient

• Aplikace pro mobilní 
platformy iOS, Android.

• Aplikace umožňují také 
přehrávání živého a 
zaznamenaného videa.

• Mohou fungovat i jako 

prostředek správy.

• Pohodlná časová osa 
umožňuje přístup k 
vybraným fragmentům 
videa

PŘEHRÁTRÁT VIDEO

Bezplatná mobilní aplikace pro vzdálenou správu



• Přístup k systému bez veřejné IP adresy
• Export na cloud

• Push notifikace přes cloud
• Zálohy systému na cloudPŘEHRÁTRÁT VIDEO

Bezplatná služba cloudu



Analytické funkce v MKDS v praxi



• Demo verze se všemi funkcemi na: www.axxonsoft.com/cz;

• Licencování: doživotní licence, bez udržovacích poplatků;

• Video analýzy na všech typech kamer;

• Lokální zastoupení výrobce – technická podpora;

• Otevřené API – pro integraci do systémů třetí strany;

• Dodatečná integrace kamer – zdarma;

• Elektronické školení a certifikace – Udemy.com

Důležité informace!



Děkuji za pozornost!

www.axxonsoft.comm/m/cz jiri.hromadada@axxonsoft.com

AxxonSoft Czech and d Slovakk s.r.o.Soft Czech andd lovakSl k

IBC, Příkop 843/4, BC, Příkop 843/4,
602 00, Brno 

AxxonSoftCzechAndSlovak AxxonSoft




