
Vlastnosti MKDS nové generace 

analýza obrazu komplexní řešení 
na míru

dlouhodobá  
spolupráce

Competence in Video Security

Městský kamerový dohledový 
 systém nové generace

Nabízíme prémiový MKDS GEUTEBRÜCK s 
mnohaletou tradicí, nyní rozšířený o nové 
unikátní vlastnosti v oblasti monitoringu 
dopravy a spravování informací.
Jedná se o komplexní systém, který vz-
nikl díky efektivnímu propojení MKDS a 
informačního systému, jenž sbírá dop-
ravní data a sám je automaticky zpraco-
vává.
Touto kombinací vzniká unikátní spo-
jení obecné bezpečnosti a bezpečnosti v 
dopravě včetně dopravních statistik.

| ANPR modul pro rozpoznávání RZ vozidel

| filtrování počtu snímků za sekundu 
záznamu ve třech časových stupních (šetří 
nároky na velikost databáze)  

| díky speciální kompresi nedochází k 
rozpadu streamu mezi klíčovými snímky

| standardní počítačové komponenty (nízké 
náklady na údržby)

| dvě různé oddělené databáze VIDEO/
METADATA

| uložení METADAT ve standartní SQL 
databázi s možností zpracování systémy 
třetích stran

| webové rozhraní s podporou HTML5 
pro zobrazení na všech platformách bez 
nutnosti instalace přídavných pluginů 
(včetně tabletů, mobilních telůefonů atd.)
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V čem je náš MKDS inovativní? 
1.   Vše probíhá na prémiovém kamerovém systému
	 •		Pro	sledování	objektů	nabízí	otočné	kamery
	 •		Podpora	nastupujících	nejnovějších	typů	kompresí	(H.265)	a	standardů	vysokého	rozlišení	kamer	 
 (4K - 8 megapixelů a 8K UHD - 35 megapixelů (8192x4320)) 
	 •		Má	ochranu	proti	sabotáži	kamer	(rozmazání,	pootočení)	prováděnou	serverem
	 •		Umožňuje	detekci	směru	pohybu,	či	nastavení	více	skupin	vozidel
	 •		Může	volitelně	použít	rozšířenou	speciální	detekci	pro	venkovní	nasazení		(například	i	v	nočních	hodinách)
	 •		Nabízí	transkoding	rozlišení	po	živý	stream	i	záznam
	 •		Až	5	úrovní	nahrávání	záznamu,	tedy	různé	doby	nahrávání	pro	různé	kamery
	 •		Podporuje	kamery	mnoha	výrobců	třetích	stran,	což	je	výhodou	pro	možné	rozšiřování		MKDS	do	budoucna

2.   Odhaluje dopravní přestupky a zpracovává jejich databázi
	 •		Průjezdy	na	červenou
	 •		Jízda	v	protisměru
	 •		Vjezd	do	pěších	zón
	 •		Měření	úsekové	rychlosti

3.   Vyhledává zájmová vozidla do pár sekund
	 •		Zpětné	dohledání	průjezdu	vozidla	podle	RZ
	 •		Vyhledávání	v	zaznamenaných	RZ
	 •		Automatické	upozornění	na	průjezd	zájmového	vozidla
	 •		Data	jsou	automaticky	posílány	podle	uživatelských	práv	těm	uživatelům,	kteří	jsou	oprávnění	s	nimi	
 pracovat, a kteří je efektivně využijí (MP, PČR)

4.   Získává přesné dopravní statistky
	 •		Automaticky	kategorizuje	vozidla	do	pěti	skupin	podle	velikosti
	 •		Počítá	četnost	výskytů	jedinečných	a	zájmových	vozidel
	 •		Zjišťuje	průjezdnost	města
	 •		Dodává	dlouhodobé	statistiky	(např.	o	okamžité	vytíženosti	úseků),	které	třídí	dle	období	a	Vámi	zadaných		
 parametrů

5.   Nabízí chráněné uživatelské prostředí 
	 •		Šifrovaná	komunikace	mezi	klientským	pracovištěm	a	serverem
	 •		Intuitivní	a	snadně	ovladatelné	uživatelské	rozhraní
	 •		Nastavení	různých	přístupů	do	databáze	pro	jednotlivé	uživatele	včetně	nastavení	hloubky	archivu
	 •		Export	do	proprietárního	typu	videodat	s	možností	zaheslování	dodatečným	heslem	s	certifikací		jako	
 důkaz u soudu

A další výhoda pro Vás? Na tento MKDS nové generace můžete získat dotaci!   

Jedná se o dotaci z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. Na vybudování MKDS můžete získat až 1 milion 
Kč (1,5 mil. Kč, pokud jste město s počtem obyvatel nad 70 tisíc). Pokud byste měli zájem pouze doplnit některé vlast-
nosti Vašemu stávajícímu MKDS, pak i Vám program nabízí na rozšíření, či propojení MKDS s Policií ČR, až 350 000,- Kč.

Neváhejte a ozvěte se nám! 

Rádi Vám poradíme s dotací a podáme podrobnější informace o našem  MKDS s informačním systémem, který 
Vám přinese bezpečnější město a ušetří Vám čas při hledání v záznamech vozidel oproti obvyklým MKDS.
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