
Provision-ISR uit Israël is wereldwijd een snelgroeiend merk voor videobeveiliging.
Als Israëlisch merk staan wij aan de basis van beveiliging en geeft het ons de knowhow die 
ons vandaag de dag onderscheidt. 
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Gezichtsherkenning is onderdeel van de Intelligente Video Analytics-functies die door Provision-ISR 
zijn ontwikkeld.
Als de "gezichtsdetectie" wordt geregeld door de camera, wordt de "gezichtsherkenning" uitgevoerd 
door de NVR.

Een enkele camera kan 5-10 gezichten tegelijkertijd detecteren, traceren en 
beoordelen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.

GEZICHTSHERKENNING / PROVISION CAM2-INTEGRATIE
– Opname gezicht via APP.
– Directe upload naar gezichtsdatabase.
– Mogelijkheid om details toe te voegen aan geüploade gezichten (naam, achternaam, geslacht,

document, ...).
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“SMART ZOEKEN” FUNCTIES
– Snel gezicht zoeken
– Lijstbeheer “bekend/onbekend”
– Bewegingen volgen

TOEPASSINGEN
Toegangscontrole, check-in, verwelkoming, personeelsherkenning, detectie van 
onbekenden.

Het herkenningspercentage kan oplopen tot 98% als de afstand tussen twee pupillen 
groter is dan 20 pixels. In de gezichtsdatabase van de NVR kunnen maximaal 10.000 
foto's van gezichten worden opgeslagen. De NVR ondersteunt verschillende triggers en 
acties bij detectie.

• Eén persoon of een groep zoeken.
• Mogelijkheid om alle gebeurtenissen in te zien waar een persoon werd herkend.
• Snelle back-up en export van gegevens.
• Mogelijkheid om nieuwe gezichten toe te voegen aan de database.
• Mogelijkheid om nieuwe en bestaande gezichten te zoeken met de Provision Cam2

App.

• Gedetecteerde gezichten met een enkele klik registeren in de gezichtsdatabase.
• Database veilig exporteren en importeren naar andere apparaten.
• Nieuwe gezichten toevoegen aan de database via de Provision Cam2 App.
• De database kan zowel lokaal als op afstand beheert worden met behulp van de

Web-Client.

Na het uploaden van een E-map en het positioneren van alle gerelateerde camera's, 
kunt u een persoon zoeken. Het systeem toont zijn bewegingen op de kaart in de 
tijdsvolgorde en speelt de bijbehorende video's af.

Het systeem biedt herkenningsstatistieken per dag, week, maand, kwartaal of elk ander 
aangegeven periode.

Provision-ISR Gezichtsherkenning

DYNAMISCHE GEZICHTSDETECTIE (via camera)

GEZICHTSHERKENNING (via NVR)

ZOEKMOGELIJKHEDEN DATABASE

FLEXIBEL BEHEER GEZICHTSDATABASE

BEWEGINGEN VOLGEN

HERKENNINGSSTATISTIEKEN




