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Inteligentny, sprawny dostęp

Illustra insight — inteligentne przemieszczanie się ludzi w budynkach, miejscach i przestrzeniach
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Inteligentne
przemieszczanie się
ludzi w budynkach,
miejscach
i przestrzeniach
System Illustra Insight łączy
w sobie wysokiej jakości monitoring przy użyciu najnowocześniejszej kamery z funkcją rozpoznawania twarzy, zintegrowanej
z kompleksowym urządzeniem
kontroli dostępu. Urządzenie zostało zaprojektowane w oparciu
o algorytmy głębokiego uczenia
się i protokoły cyberbezpieczeństwa, zapewniając sprawną,
bezproblemową obsługę dla
wszystkich użytkowników.
• Ulepszone wykrywanie twarzy
• Poprawiony przepływ
użytkowników dzięki
dyskretnej, bezproblemowej
i bezpiecznej kontroli dostępu
• Rozwiązanie do wykrywania
podszywaniu się poprzez
identyfikację żywej osoby,
które eliminuje ryzyko
podszywania się za pomocą
obrazu fotograficznego
• Cyberbezpieczeństwo bez
danych przechowywanych
w kamerze
• Identyfikacja tailgatingu
w obszarach o wysokim
poziomie zabezpieczeń
• Spersonalizowane powitanie
językowe zapewniające
wyjątkowe wrażenia dla
użytkownika
• Integracja z wiodącymi
rozwiązaniami kontroli dostępu

Wiodące w branży
rozpoznawanie twarzy

Kompleksowa integracja
kontroli dostępu

Illustra Insight wykorzystuje
dwa obrazy do tworzenia
trójwymiarowej topologii twarzy,
która może szybko odróżnić
prawdziwą osobę od obrazu
człowieka, znacznie zwiększając
dokładność i redukując fałszywe
alarmy.

Zaprojektowana do
bezproblemowej integracji
z markami JCI, CEM Systems,
Software House i Kantech
oferujący systemy kontroli
dostępu.

Szersze pole widzenia uzyskane
przez wbudowanie czujnika
w kamerę umożliwia wykrywanie
twarzy na różnych wysokościach
i w różnych miejscach w polu
widzenia.

Kamera Illustra Insight,
niezależna od konkretnego
systemu kontroli dostępu,
może być połączona za pomocą
tradycyjnych i nowoczesnych
protokołów okablowania
z dowolnym systemem dostępu,
który ma na pokładzie Wiegand
i OSDP.

Podwójny obiektyw zwiększa
dokładność uwierzytelniania
i pomaga zmniejszyć liczbę
niepożądanych pracowników
wchodzących do obszarów
o ograniczonym dostępie.

**Zintegrowane funkcje produktu zależne od wyboru marki Tyco Access Control**
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Światowej klasy konstrukcja
i innowacyjność
1. Integracja kontroli
dostępu
Zaprojektowana do
bezproblemowej integracji
z markami JCI, CEM Systems,
Software House i Kantech oferujący
systemy kontroli dostępu.
Niezależna od konkretnego
systemu kontroli dostępu.
Kamera Illustra Insight może być
połączona za pomocą tradycyjnych
i nowoczesnych protokołów
okablowania z dowolnym
systemem dostępu, który ma na
pokładzie Wiegand i OSDP.

2. Tyco AI
Tyco AI to stale rozwijające się
rozwiązanie głębokiego uczenia
się, które wprowadza sztuczną
inteligencję do portfolio technologii
zabezpieczeń Tyco.
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3. Bezpieczna komunikacja
W celu zapewnienia bezpiecznej
komunikacji między kamerą Insight
a panelem sterowania stosowane
są zastrzeżone protokoły. Żadne
dane nie są przechowywane
w kamerze.

4. Podwójna kamera
Illustra Insight wykorzystuje
dwa obrazy do tworzenia
trójwymiarowej topologii twarzy,
która może szybko odróżnić
prawdziwą osobę od obrazu
człowieka, znacznie zwiększając
dokładność i redukując fałszywe
alarmy.

5. Intuicyjne wskazania
wizualne i wielojęzyczne
komunikaty dźwiękowe
Zintegrowane diody LED
w połączeniu z dźwiękiem
„powitania/odmowy” dają gościom
i pracownikom natychmiastową
informację, czy mogą wejść na
dany obszar.
Komunikaty dźwiękowe można
skonfigurować w wielu językach,
aby zapewnić spersonalizowane
i lepsze wrażenia dla użytkownika.
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Dostępne dzięki Tyco AI

Illustra Insight wykorzystuje sztuczną
inteligencję Tyco AI do ulepszania
najlepszych w swojej klasie rozwiązań do
monitoringu wideo i kontroli dostępu firmy
Tyco. Tyco AI to silnik neuronowy, który
wykracza poza nadzór i dostęp w celu
ulepszania ekosystemu zabezpieczeń.
Technologie AI wykorzystywane w Insight
Illustra obejmują:
• Ulepszone wykrywanie twarzy,
w tym rozwiązanie zapobiegające
podszywaniu się pod żywą osobę, które
eliminuje ryzyko przekazania karty lub
podszywania się za pomocą obrazu
fotograficznego
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Elastyczność wdrożenia

Cyberbezpieczeństwo

Mimo iż Tyco/JCI oferuje kompletne
i bezproblemowe rozwiązanie
dostępu, dostępne dzięki Tyco AI,
zaprojektowaliśmy nasze rozwiązanie
z myślą o elastyczności. Nasza pierwsza
wersja wykorzystuje rozpoznawanie
twarzy, ale badamy inne opcje
biometryczne, które zostaną wprowadzone
w przyszłych wersjach.

Nasz program bezpieczeństwa produktów:
Mocno ugruntowana pozycja. Ciągły
rozwój.

Z zadowoleniem przyjmujemy
również wspólne działania rozwojowe
z partnerami, którzy mają niestandardowe
potrzeby w zakresie sztucznej inteligencji.
Na przykład współpracujemy z firmą
Microsoft, aby dostarczyć kamerę Illustra
Insight z rozwiązaniem Mircosoft Azure AI.

Produkty i rozwiązania Johnson Controls
są tworzone w kulturze skoncentrowanej
na odporności cybernetycznej i są
wdrażane z dedykowanym wsparciem.
Nasi klienci korzystają z naszego
sprawdzonego podejścia:
• Konsekwentne podejście w obrębie całej
organizacji
• Sprawdzone zasady i praktyki
• Globalna baza wiedzy
• Wsparcie od projektowania do
wdrożenia i na późniejszych etapach
• Ciągłe inwestycje w celu sprostania
stale zmieniającym się wyzwaniom
i potrzebom

Illustra Insight dla wszystkich

Lotnictwo

Porty lotnicze stanowią szczególne wyzwanie, ponieważ
muszą zapewniać najwyższy poziom bezpieczeństwa, oferując
jednocześnie łatwe i wygodne
przejście personelowi i pasażerom. Już sama liczba pracowników i podwykonawców obecnych na terenie lotniska czyni to
zadanie niezwykle trudnym.
Na szczęście rozwiązania
Illustra Insight umożliwiają
bezzakłóceniowe korzystanie
z obszarów o ograniczonym
dostępie dzięki podwójnemu
uwierzytelnianiu. W ten sposób
upoważniony personel może
się swobodnie przemieszczać
bez uszczerbku dla poziomu
bezpieczeństwa w obiekcie. Wdrożenie technologii
rozpoznawania twarzy oznacza
lepsze zarządzanie tożsamością
i większe możliwości konfiguracji zabezpieczeń.
Warto również rozważyć korzyści związane z wyższym standardem obsługi klientów. Na
przykład, możliwa jest rejestracja pasażerów pierwszej klasy,
aby ułatwić im dostęp do stref
VIP bez konieczności używania kart lub innych podobnych
narzędzi identyfikujących.

Środowiska korporacyjne
Illustra Insight została również
zbudowana, aby sprostać
wyzwaniom związanym
z ruchem osób w budynkach
biurowych. System umożliwia
stworzenie dodatkowej
pętli bezpieczeństwa wokół
newralgicznych obszarów
— na przykład pomieszczeń,
w których odbywają się
zebrania zarządu, czy
laboratoriów badawczych —
i wprowadzenie podwójnego
uwierzytelniania, które szybko
powstrzyma intruzów.

Pod względem higieny i zwykłej
praktyczności pracownicy
bez wątpienia docenią
bezdotykową formę kontroli
dostępu. Nie muszą nosić kart
ani tracić czasu na odczytanie
karty i/lub odcisków palców —
rozpoznawanie twarzy robi to
w mgnieniu oka.
Skuteczniejsze staje się
również zarządzanie wizytami
osób z zewnątrz — jeśli
gościom i podwykonawcom
nie są wydawane tymczasowe
karty dostępu, nie ma ryzyka,
że zostaną one niewłaściwie
wykorzystane lub skradzione.
Pozwala to znacząco
ograniczyć ryzyko.

Służba zdrowia

Higiena jest ważna wszędzie,
ale prawdopodobnie największe znaczenie ma w zakładach
opieki zdrowotnej. Bezzakłóceniowy dostęp pozwala utrzymać ją na wysokim poziomie
i umożliwia płynne, swobodne
przemieszczanie się personelu
medycznego, który — spośród
wszystkich ludzi — ma najmniej
czasu do stracenia.
Rozwiązania Illustra Insight
mogą posłużyć również do
zabezpieczenia wyjątkowo
wrażliwych obszarów, na
przykład szaf z silnymi lekami,
sal operacyjnych czy pomieszczeń przeznaczonych tylko
dla personelu. Ochrona sal
operacyjnych jest szczególnie
istotna, a dzięki temu systemowi wszystkie upoważnione
osoby zyskują łatwy dostęp
przy jednoczesnym zachowaniu
bezpieczeństwa.
Stopień elastyczności takiej kontroli dostępu ułatwia
również zarządzanie obszarami
zakaźnymi, ponieważ pozwala
bez trudu odciąć określone
strefy w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się patogenu.

Kasyna i salony gier

Biorąc pod uwagę ilość
pieniędzy znajdującą się
w kasynie lub salonie gier,
prosty system oparty na jednej
metodzie uwierzytelniania
wydaje się stanowić ryzyko nie
do przyjęcia.
Im więcej warstw
zabezpieczeń, tym
spokojniejsze głowy osób
zarządzających obiektem.
Warto więc postawić na
podwójne uwierzytelnianie
wykorzystujące technologię
biometryczną lub
rozpoznawanie twarzy,
które zapewni szybką,
bezpieczną kontrolę dostępu
z niemal 100-procentową
skutecznością.
Rozwiązanie Illustra Insight
umożliwia również zarządzanie
dostępem do obszarów
przeznaczonych dla personelu
i/lub VIP-ów, na przykład do
prywatnych sal gier.
Pozostaw hazard swoim
gościom — Ty nie podejmuj
ryzyka w zakresie
bezpieczeństwa.
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Informacje o firmie Johnson Controls
W firmie Johnson Controls przekształcamy otoczenie, w którym mieszkamy, pracujemy,
uczymy się i odpoczywamy. Od optymalizacji wydajności budynku po poprawę
bezpieczeństwa i poprawę komfortu, uzyskujemy rezultaty, które mają największe znaczenie.
Spełniamy naszą obietnicę w branżach takich jak opieka zdrowotna, edukacja, centra danych
i produkcja. Dzięki zespołowi liczącemu 105 000 specjalistów w ponad 150 krajach, a także
w oparciu o ponad 130 lat doświadczenia w innowacjach, możemy realizować misje naszych
klientów. Nasze wiodące portfolio technologii i rozwiązań budowlanych obejmuje jedne
z najbardziej zaufanych marek w branży, takich jak Tyco®, York®, Metasys®, Ruskin®, Titus®,
Frick®, Penn®, Sabroe®, Simplex®, Ansul® i Grinnell®.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę www.johnsoncontrols.com lub śledź nas
@johnsoncontrols na Twitterze.
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