
Intelligent Insights

Tornando os dados 
visíveis e utilizáveis
O Intelligent Insights traz dados das cenas para a tela, usando o Video 
Analytics embutido das câmeras da Bosch. A solução de software agrega 
e visualiza metadados de uma ou várias câmeras em widgets intuitivos, 
permitindo que os usuários avaliem facilmente uma cena completa.

Widget Detecção de multidão Contagem de ocupação Nível de preenchimento da área Contagem de pessoas Contagem de objetos Posições de objeto

Finalidade Exibição de nível de 
multidão relativo 

de uma área em um 
determinado momento

Exibição do número 
exato de pessoas/objetos 

dentro de uma área em um 
determinado momento

Exibição de nível relativo de 
preenchimento de grandes áreas 
com várias entradas/saídas em 

um determinado momento

Contagem exata de pessoas 
entrando ou saindo de uma 
determinada área dentro de 

um período

Contagem exata de objetos 
entrando ou saindo de uma 
determinada área dentro de 

um período

Visão geral de todos os 
objetos que estão se 

movendo em uma área

Fonte de dados do 
sistema Video Analytics Nível de multidão Contador de ocupação 

da área
Contador de cruzamento 

de linha
Contador de cruzamento 

de linha
Contador de cruzamento 

de linha Geolocalização do objeto

Representação 
de dados Valores relativos Valores absolutos Valores relativos Valores absolutos Valores absolutos Posição e classificação 

do objeto

Função de relatório —

Requisitos Cobertura completa 
da câmera da área

Cobertura completa da 
câmera da área

Cobertura seletiva 
da câmera da área  

(apenas nas entradas e saídas)

Cobertura seletiva da 
câmera da área

Cobertura seletiva da 
câmera da área

Cobertura completa da 
câmera da área

29% +196 -180

desde 12:00

+255 -180

+28%

9 42 196 

Maior conscientização 
situacional para maior 
proteção e segurança

Informações aplicáveis 
para maior eficiência 

e operações mais 
eficazes

Gerenciamento de transmissões 
de vídeo ao vivo e gravadas e 
dados do Intelligent Insights 
dentro de uma interface de 

usuário unificada

Uso de metadados 
anônimos e comunicação 

criptografada entre 
câmeras e interface da Web 

Novos widgets e 
funcionalidades serão 

adicionados em atualizações 
e versões futuras

EficiênciaConsciência  
situacional

Integração  
no BVMS

Segurança  
de dados

Proteção do  
investimento


