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Intelligente, vlotte toegang

Illustra Insight - Slimme verplaatsing van mensen in gebouwen, op plaatsen en door ruimtes
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Slimme verplaatsing
van mensen in
gebouwen en ruimtes
De Illustra Insight koppelt het
hoogwaardige toezicht van
een ultramoderne camera
met gezichtsherkenning aan
uitgebreide toegangscontrole.
Het systeem is uitgerust met
Deep Learning-algoritmes en
protocollen voor cyberbeveiliging
en waarborgt voor iedereen een
vlotte, discrete ervaring.
• Verbeterde gezichtsdetectie
• Verbeterde doorstroming
van gebruikers met
onopvallende, vlotte en veilige
toegangscontrole
• Detectieoplossing voor
misleidende levendigheid die
het risico op misleidingen via
fotobeelden wegneemt
• Cyberbeveiliging zonder
bewaring van data in de
camera
• Vaststelling van ongeoorloofde
toegang in streng beveiligde
gebieden
• Begroeting in
gepersonaliseerde taal voor
unieke gebruikerservaring
• Integratie met
toonaangevende oplossingen
voor toegangscontrole

Maatgevende
gezichtsherkenning

Uitgebreide integratie van
toegangscontrole

Illustra Insight maakt met behulp
van twee beeldvormers een
3D-topologie van het gezicht
en kan zo snel echte mensen
onderscheiden van afbeeldingen,
zodat de nauwkeurigheid sterk
toeneemt en het aantal foutpositieven daalt.

Ontworpen voor naadloze
integratie met JCItoegangsmerken, CEM Systems,
Software House en Kantech.

Dankzij de ingebouwde
sensor is het gezichtsveld
breder en kunnen gezichten
op verschillende hoogtes en
plaatsen binnen het gezichtsveld
worden gedetecteerd.

De ultieme flexibiliteit van de
Illustra Insight maakt dat de
camera via traditionele en
moderne bedradingsprotocollen
kan worden aangesloten op
ieder toegangssysteem dat is
voorzien van Wiegand en OSDP.

En de dubbele lensuitvoering
maakt authenticatie
nauwkeuriger en beperkt
onbevoegde toegang tot
afgeschermde ruimtes.

**Kenmerken van geïntegreerd product zijn afhankelijk van merkkeuze Tyco-toegangscontrole**
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Ontwerp en innovatie
van wereldklasse
1. Integratie van
toegangscontrole
Ontworpen voor naadloze
integratie met JCItoegangsmerken, CEM Systems,
Software House en Kantech.
Neutrale toegangscontrole. Illustra
Insight kan via traditionele en
moderne bedradingsprotocollen
worden aangesloten op ieder
toegangssysteem dat is voorzien
van Wiegand en OSDP.

2. Tyco AI
Tyco AI is een zich steeds verder
ontwikkelende, zelflerende
oplossing die de Tyco-portefeuille
beveiligingstechnologie verrijkt met
kunstmatige intelligentie.
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3. Veilige communicatie
De veilige communicatie tussen
de Insight-camera en het
bedieningspaneel is gewaarborgd
met auteursrechtelijk beschermde
protocollen. Er wordt geen data
bewaard in de camera.

4. Dubbele camera's
Illustra Insight maakt met behulp
van twee beeldvormers een
3D-topologie van het gezicht
en kan zo snel echte mensen
onderscheiden van afbeeldingen,
zodat de nauwkeurigheid sterk
toeneemt en het aantal foutpositieven daalt.

5. Intuïtieve audiovisuele
feedback in meerdere talen
De geïntegreerde led-lampjes
en "verwelkomen/weigeren"meldingen laten bezoekers en
medewerkers direct weten of zij
een ruimte in kunnen gaan.
De audiomeldingen kunnen worden
ingesteld op diverse talen voor een
gepersonaliseerde en verbeterde
gebruikerservaring.
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Mogelijk gemaakt
door Tyco AI
Illustra Insight maakt gebruik van Tyco
AI voor nog betere prestaties van de
ongeëvenaarde Tyco-oplossingen voor
videobewaking en toegangscontrole. Door
kunstmatige intelligentie te combineren
met toezicht en toegangscontrole, brengt
Tyco AI het beveiligingsecosysteem
op een hoger niveau. Illustra Insight is
voorzien van de volgende AI-techologie:

Flexibele invoering

Cyberbeveiliging

Bij het ontwerpen van dit complete Tyco/
JCI-systeem voor vlotte toegang met Tyco
AI hebben we het belang van flexibiliteit
steeds voor ogen gehad. Onze eerste
versie beschikt al over gezichtsherkenning
maar voor latere versies zijn we bezig met
andere biometrische opties.

Ons programma voor cyberbeveiliging:
Stevig gevestigd. Altijd in ontwikkeling.

• Verbeterde gezichtsdetectie, inclusief
detectie van misleidende levendigheid,
waarmee het risico van het doorgeven
van kaarten of identiteitsfraude via
fotobeelden wordt weggenomen.

En als een partner specifieke AI-wensen
heeft, werken we graag samen aan de
ontwikkeling van een geschikte oplossing.
Zo zijn we samen met Microsoft bezig aan
een Illustra Insight-versie met Microsoft
Azure AI.
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De producten en oplossingen van
Johnson Controls komen tot stand
vanuit een streven naar veerkracht in de
cyberomgeving en worden geleverd met
gerichte ondersteuning. Onze klanten
doen hun voordeel met onze bewezen
benadering:
•
•
•
•

Consequente, organisatiebrede focus
Beproefde beleidslijnen en praktijken
Wereldwijde kennisbank
Ondersteuning van ontwerp tot en met
levering en daarna
• Doorlopende investeringen om
antwoord te bieden op de steeds
nieuwe uitdagingen en behoeften

Illustra Insight voor iedereen

Luchtvaart

De bijzondere uitdaging op
luchthavens is dat enerzijds
de beveiliging maximaal moet
zijn en anderzijds personeel en
passagiers zich ongehinderd en
comfortabel moeten kunnen
verplaatsen. Dit wordt nog
lastiger door het aantal medewerkers en onderaannemers
dat op een willekeurig moment
op locatie is.
Illustra Insight verzorgt
probleemloze toegang tot
afgeschermde gebieden met
gebruik van dubbele authenticatie. Dit maakt eenvoudige
verplaatsing van bevoegd
personeel mogelijk zonder
dat dit ten koste gaat van de
beveiliging. Integratie van gezichtsherkenning betekent een
verbeterd identiteitsbeheer en
beveiligingsopstelling.
Ook de voordelen voor de
klantervaring spelen een belangrijke rol. U zou bijvoorbeeld
eerste-klaspassagiers kunnen
registreren, zodat ze eenvoudig
toegang krijgen tot hun VIPlounges, zonder dat kaarten of
andere fysieke tokens nodig
zijn.

Zakelijk

Illustra Insight is ook
gebouwd met de uitdagingen
van mensenstromen door
kantoorgebouwen voor
ogen. U kunt een extra
beveiligingsring om belangrijke
ruimtes, zoals bestuurskamers
of onderzoekslaboratoria,
aanbrengen en dubbele
authenticatie toevoegen
om ervoor te zorgen dat
onbevoegden snel worden
tegengehouden.
Voor wat betreft hygiëne en
bruikbaarheid is contactloze
toegangscontrole een
betere ervaring voor uw
medewerkers. Zij hoeven
immers geen kaart bij zich te
hebben of eerst hun kaart en/
of vingerafdruk te laten lezen
– gezichtsherkenning werkt
onmiddellijk.
Op die manier verloopt
het bezoekersbeheer
vlotter en als geen tijdelijke
toegangskaarten aan bezoekers
of onderaannemers gegeven
worden, kunnen die ook niet
misbruikt of gestolen worden.
Zo loopt u beduidend minder
risico.

Gezondheidszorg

Hygiëne is overal belangrijk,
maar nog wel het meest in
de gezondheidszorg. Een
vlotte toegang houdt de
hygiëneniveaus hoog en
zorgt voor een vlotte en
probleemloze ervaring voor
medische professionals die,
meer nog dan anderen, geen
tijd te verliezen hebben.
U kunt Illustra Insight ook
gebruiken om enorm gevoelige
ruimten te beveiligen, zoals
medicijnkasten met beperkte
toegang, operatiezalen
en privéruimtes voor het
personeel. Het is vooral van
belang dat operatiekamers
worden beschermd en met
deze oplossing krijgen alle
essentiële medewerkers
eenvoudig toegang, zonder dat
de beveiliging hieronder lijdt.
Voor infectiebestrijding
betekent een dusdanig
aanpasbare toegangscontrole
dat bepaalde ruimtes
eenvoudig kunnen worden
afgesloten om kruisbesmetting
te voorkomen.

Speelhallen

Gezien de hoeveelheid geld
die er omgaat in speelhallen,
zou een eenvoudig systeem
met enkele authenticatie een
onaanvaardbaar risico kunnen
vormen.
Hoe meer beveiligingslagen
u bouwt, hoe meer
gemoedsrust u hebt. Voeg
dubbele authenticatie
toe met biometrische of
gezichtsherkenning voor snelle,
veilige toegangscontrole met
vrijwel 100% nauwkeurigheid.
De Illustra Insight-oplossing
kan ook worden gebruikt
om de toegang tot speciale
personeelsruimtes en/
of VIP-gebieden, zoals
privéspeelhallen, in (of uit) te
schakelen.
Laat het gokken aan uw gasten
over en neem geen risico’s
met de beveiliging.
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Over Johnson Controls
Bij Johnson Controls transformeren we de omgevingen waarin mensen wonen, werken, leren
en spelen. Van het optimaliseren van gebouwprestaties tot het verbeteren van veiligheid
en comfort; wij stimuleren de resultaten die er echt toe doen. We vervullen onze belofte in
branches zoals gezondheidszorg, onderwijs, datacenters en productie. Met een wereldwijd
team van 105.000 experts in meer dan 150 landen en meer dan 130 jaar innovatie zijn wij
voor onze klanten 'the power behind your mission'. Onze toonaangevende portfolio van
gebouwtechnologie en -oplossingen omvat een aantal van de meest vertrouwde namen uit
de branche, zoals Tyco®, York®, Metasys®, Ruskin®, Titus®, Frick®, Penn®, Sabroe®, Simplex®,
Ansul® en Grinnell®.

Ga voor meer informatie naar www.johnsoncontrols.com of volg ons @johnsoncontrols
op Twitter.
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