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KENTEKENHERKENNINGS
TECHNOLOGIE

Kentekenherkenning was nog nooit zo accuraat
Kentekenherkenning is een baanbrekende technologie die centraal staat in vele auto gerelateerde toepassingen, zoals poort- /toegangs-controle, 
stadsbewaking en beheer van parkeerterreinen. Provision-ISR haar kentekencamera's vertrouwen op de meest geavanceerde 
beeldverwerkingstechnologie. De identificatie van voertuigen aan de hand van hun kentekenplaten is nog nooit zo nauwkeurig geweest.
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LEIDENDE NAUWKEURIGHEID

Provision-ISR haar technologie wordt ondersteund door meer dan 3 jaar onderzoek en ontwikkeling om de kentekenherkennings-camera's haar 
beste resultaten te leveren onder verschillende omgevingsomstandigheden. Gebieden met weinig licht, uitdagende hoeken of niet-standaard 
tekens kunnen problemen veroorzaken bij het detecteren en vastleggen van kentekenplaten. De Provision-ISR kentekencamera's herkennen 
echter een veel groter aantal kentekenplaten, met een veel hogere efficiëntie dan conventionele kentekensystemen.
Deze zogeheten Smart-serie omvat twee 2 megapixelcamera's die 2 platen per seconde kunnen vastleggen en meer dan 50 internationale 
nummerplaten kunnen herkennen, bij voertuigsnelheden tot 40 km/u.
Met een herkenningspercentage van 99% in optimale omgevingsomstandigheden kunnen we spreken van toonaangevende nauwkeurigheid in 
de branche.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Provision-ISR haar kentekencamera's zijn perfect voor de volgende toepassingen:

1. POORT BESTURING
De kentekentechnologie van Provision-ISR helpt particuliere eigendommen, bedrijfseigenaren, beveiligingsmanagers van o.a. hotels en 
anderen de beveiliging van het terrein te verbeteren en tegelijkertijd de toegang voor een voertuig zoals auto's te vereenvoudigen wanneer ze 
het terrein opkomen of verlaten. De kentekenmarkt voor poortbesturing omvat ook de implementatie van tolheffing en parkeerbeheer. De 
mogelijkheid om kentekenplaten bij bijvoorbeeld ingangen te herkennen kan grote voordelen opleveren voor bedrijven, lokale autoriteiten en 
diverse andere organisaties, zoals hotels, scholen, fabrieken of openbare parkeerplaatsen.

2. STRAATBEWAKING & STEDENBEWAKING
Slimme steden zijn niet alleen onze toekomst, maar ook ons heden.
Provision-ISR haar Smart kentekencamera's maken het over het algemeen mogelijk om het autoverkeer in een gebied of regio te volgen. 
De camera's bieden stadsautoriteiten de mogelijkheid om verdachte of ongeautoriseerde voertuigen te identificeren welke het gebied 
binnenkomen en verlaten, door kentekens te vergelijken met zogeheten "zwarte" lijsten.

- Automatisch toegang verlenen
(bewoners /gasten)

- Upgrade camerasysteem

- Automatisch toegang verlenen
(bedrijf medewerkers, hotel gasten…)

- Upgrade camerasysteem

- Geautomatiseerd openen van poorten voor
vrije doorstroming bij tolpleinen

- Upgrade camerasysteem

Privé huizen Privé & publieke parkeerplaatsen Tol

- Voertuigen monitoren
- Upgrade camerasysteem

- Controle van in- / uitgangen bij steden
- Meldingen over voertuigen op de "zwarte"

lijst

- Voertuigen monitoren
- Upgrade camerasysteem

Straten monitoren Steden monitoren Tankstation beveiliging

• Creëer een parkeerplaats/ locatie
• Maak een bedrijf aan voor haar Parkeerplaatsen
• Voeg kentekencamera's toe aan de parkeerlocatie
• Voeg geautoriseerde auto's toe

1) SNELLE INSTALLATIE

• Voeg toe/ verwijder kentekencamera's
• Vervang een kentekencamera (met één click terug in aktie!)
• Live video afspelen 
• Open de poort handmatig
• Gebeurtenissen herstellen (gegevens worden van de SD-kaart gehaald)
• Camera richting instellen

2) KENTEKEN CAMERA'S

•  Voeg bezoekersgegevens toe (kenteken, naam, achternaam,
  telefoonnummer,  ..…)

•  Selecteer datum en tijd waarop u de parkeerplaats wilt reserveren  
 voor  de bezoeker.

•  Voeg details van de te bezoeken firma toe (bedrijfsnaam,  parkeergroep, ...)

3) BEZOEKERS

• Informatie opvragen (bedrijfsnaam, naam van bestuurder, camera locatie)
• Verkrijg een lijst van geautoriseerde/ ongeautoriseerde auto's (onbekend)/

black list/ 
P-vol/ berichten ontvangen van de SD-kaart na verbroken verbinding

• Live video afspelen, poort openen, status/ controle van het parkeerterrein
• Elke vastgelgd kenteken kan direct worden toegevoegd als geautoriseerd 

voertuig

4) MONITOREN EN CONTROLE

• Krijg berichten per email van je kenteken wijzigingen
• Bepaal welke sites en functionarissen op de hoogte moeten worden gesteld
• Controleer eenvoudig de camera locatie, een verloren verbinding, herstel de 

verbinding, enz.

5) BEHEER VAN SYSTEMEN EN BERICHTGEVING




