Naše řešení?

Softwarová integrace
Náš tým vývojářů dokáže
SED integrovat do většiny stávajících
technologických systémů

Řešení detekce rozbití skla od společnosti JALUD používáme již tři roky a
nemůžeme s ním být spokojenější.
Integrovali jsme jejich software do
našich zařízení a tento proces byl hladký
a snadný. Proto je nemůžeme nedoporučit.
Pokračujte v dobré práci!
~ Jablotron
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• Připraveno pro vnější a vnitřní užití
• Pouzdro má IP-67 certifikaci
• Dosah 40–250+ metrů v závislosti na
typu události a jejím směru od zdroje.
• Možnost lokalizace přesného místa
události
• Funguje i v síti GSM a ke svému provozu vyžaduje minimum dat.

by

Kdo jsme?

Jsme technologická inovační společnost se sídlem v Praze.
Zaměřujeme se především na tvorbu
samostatných řešení pro bezpečnostní
a veřejnou bezpečnost.

Co nabízíme?

SED (Sound Event Detector) využívá
algoritmus založený na strojovém učení,
který detekuje, klasifikuje a upozorňuje
na nežádoucí akustické události, jako je
rozbíjení skla, výstřel, náraz auta nebo
křik.

Klíčové výhody

Ochrana osobních údajů
Žádné zvuky se nezaznamenávají, čímž
se předejde etickým problémům.
Nákladově efektivní
Zvyšuje efektivitu bezpečnostních týmů
a šetří vaše peníze.

Každá vteřina se počítá!

Step 0: Adaptatace
SED se učí běžné zvuky
pozadí v daném prostředí
Step 1: Detekce
SED detekuje nežádoucí
impulsní zvukovou
událost.

Nabídka produktů
Vytvářejte s našimi produkty nové
možnosti příjmů.

Rozpozná...

V současné době nabízíme v našem
detekčním systému čtyři klíčové události: střelbu, křik, výbuch bomby a rozbití
skla. Nicméně možnosti jsou nekonečné
a my se můžeme přizpůsobit vašim
požadavkům podle potřeby.
Naše řešení pomáhá zkrátit průměrnou
dobu odezvy záchranných složek ze 7
minut na méně než 5 sekund. Pomáhá
zachránit více životů.

How do we do it

Step 2: Extrakce
SED analyzuje příchozí
zvukové signály a extrahuje
zvukové vlastnosti, které dále
využívá klasifikátor.
Step 3: Klasifikace
SED klasifikuje události a
rozpozná, zda zvuk odpovídá
nežádoucím kategoriím.

Step 4: Výsledek
Je-li je událost klasifikována
jako nežádoucí, SED spustí
alarm.
Step 5: Oznámení
Systém oznámí událost a
pomoc může být okamžitě
na cestě.

Okamžitá reakce chrání životy!

