
رتیناتک
همه چیز در دایره دید شما



ــه کار  ــی ب ــوش مصنوع ــاوری ه ــردن از فن ــره ب ــا به ب
تمــام  تصاویــر  می توانیــد  ســامانه  ایــن  در  رفتــه 
دوربین هــا را بــه صــورت شــبانه روزی و بــا اســتفاده 
از  و  کنیــد  پــردازش  انســانی  نیــروی  کم تریــن  از 
بــروز اتفاقــات مختلــف بــا ســرعت و دقــت بــاال باخبــر 

شــوید.

محصول ما

ــر  ــری ب ــارت تصوی ــامانه نظ ــک س ــس ی رتینامک
ــیله آن  ــه به وس ــت ک ــی اس ــوش مصنوع ــه ه پای
می توانیــد محیــط مــورد نظرتــان را در هــر مــکان 
و زمانــی تنهــا از طریــق مرورگــر دســتگاهتان 

ــد. ــرل کنی ــد و کنت ــل رص ــاپ و موبای ــد لپت مانن

کاهش خطای انسانی

رتینامکس

ــر  ــه تغیی ــازی ب ــس نی ــامانه رتینامک ــتفاده از س ــا اس ب
ــت  ــد داش ــود نخواهی ــازمان خ ــی س ــاختار داخل در س
و صرفــا بــا اتصــال ســرور ســامانه رتینــا بــه شــبکه 
ــما  ــازمان ش ــل س ــامانه داخ ــرور س ــود )س ــی خ داخل
ــازمان  ــات از س ــروج اطالع ــه خ ــاز ب ــده و نی ــتقر ش مس
از  کامــل  صــورت  بــه  می توانیــد  بــود(،  نخواهــد 

خدمــات ایــن ســامانه بهــره ببریــد.

�اهش خطای انسانی



ویژگی های ما

قابلیتاتصالسامانهبهدوربینهایسازمانبدوننیازبهتغییرسختافزار	 

تولیدتوسطمتخصصینداخلیوعدمتاثیرتحریمهادرارائهسرویسپایدار	 

مقاومتدربرابرهکونفوذبهواسطهاستقرارسامانهدرفضایداخلیسازمان	 

عدمنیازبهخریدالیسنسهایخارجی	 

بدونمحدودیتدرتعداددوربینهایمتصلبهسامانه	 

خدمات ما

قابلیتبازطراحیکامالسفاریشبراساسنیازسازمانشما	 

اعمالتغییراتوبهروزرسانینرمافزارباتوجهبهنیازهایروزشما	 

قابلیتپشتیبانی24ساعته	 



شبکه	  طریق از سامانه به دستریس
داخلی

به	  دستریس و امن اتصال امکان
خارج از اینترنت طریق از سامانه

سازمان

تصاویر	  مستقیم دریافت قابلیت
آنها مدیریت و ضبط و دوربینها از

NVRبدوننیازبه

امکانحفظواستفادهازدستگاههای	 
NVRدرصورتتمایل

قابلیت های سامانه

سامانه جامع مانیتورینگ تحت وب



ویژگی ها سامانه جامع مانیتورینگ تحت وب

مشاهدهتصاویردوربینهابهصورتزنده	 

امکانذخیرهسازیوبازپخشفیلمهابهصورتبرنامهریزیشده	 

امکانتعریفمکاناستقراردوربینهابرروینقشهسازمان	 

ارائهگزارشجامعازسالمتدوربینهاووضعیتسروردرسامانه	 

ارائهگزارشعملکردکاربرانیکهبهسامانهدستریسدارند	 

ــران	  ــرایکارب ــزارب ــهنرماف ــیب ــاوتدســتریسامنی ــفســطوحمتف تعری
ــت توســطمدیری

 	IPقابلیتاتصالبهتمامبرندهایدوربین

 	NVRقابلیتاتصالبهانواعدستگاههای

 	 LDAP،OICDقابلیتاتصالبهسامانههایداخلیسازمانمانند

قابلیتبروزرسانیواعمالتغییراتباتوجهبهنیازهایهرسازمان	 



بــه	  دســتریس مختلــف ســطوح تعریــف
واحدهــاوطبقــاتمختلــفبــرایکارمنــدانو
اســاسشناســاییچهــره بــر یــامیهمانــان

و	   افــرادمهــم ازحضــور شناســاییواطــالع
تســهیلرفــتوآمــدایــنافــرادبــهســازمان

جــای	  بــه چهــره تشــخیص جایگزیــی
سیســتمهایاحــرازهویــتمعمــول)ماننــد
غــذا( رزرو سیســتم و انگشــت اثــر کارت،

ثبــتچهــرهوگــزارشورودوخــروجافــرادبــه	 
ســازمان

نمونه کاربردهای سامانه

تشخیص چهره و شناسایی افراد



تشــخیصوگــزارشازدحــامدریــکبخــش	 
ازســازمانویــاشــعببــراســاسآســتانهمجــاز

تعــدادافــرادتعریــفشــده

کنتــرلحضــورنگهبانــاندرمناطــقحــوزه	 
نگهبانــیدرســاعاتغیــراداری

قســمتهای	  و واحدهــا بــه ورود هشــدار
حســاس

نمونه کاربردهای سامانه

تشخیص انسان و ازدحام



ــهمنظــوراعمــال	  ــفمحــدودهب ــتتعری قابلی
ــراد ــتوروداف ممنوعی

یــا	  و دیــوار روی از انســان عبــور تشــخیص
ــازمانو ــدهدرس ــفش ــهتعری ــقممنوع مناط

هشــدار ارســال

از	  ارائــهگــزارشدورهای و کنتــرللحظــهای
حضــورکارمنــدانمجموعــهدرمحــلکار

نمونه کاربردهای سامانه

 تعیین محدوده و فنس مجازی



پارکینــگ	  از اســتفاده کنتــرل و مدیریــت
توســطکارمنــدانومیهمانــانتوســطهــوش

مصنوعــی

در	  تســهیل منظــور بــه VIP پــالک تعریــف
اســتفادهازپارکینــگواعــالمحضــورافــراد

خــاص

نمونه کاربردهای سامانه

پالک خوان



هشــدار	  ارســال و بــاال دقــت بــا تشــخیص
موقــع بــه اقــدام انجــام بهمنظــور

ــهسیســتمکنتــرلمرکــزی	  قابلیــتاتصــالب
هشــدار

ــهصــورت	  ــردوب ــاه ــشی تشــحیصدودوآت
همزمــان

نمونه کاربرد سامانه

  تشخیص دود و آتش



همیشه در کنار شما هستیم

بــه	  بنــا میتوانــد رتینامکــس
درخواســتشــماوبــراســاسنیازهای
شــود. شخیصســازی شــما ســازمان

امــکانانتخــابیــکیــاچنــدمــاژول	 
بهمنظــوربهــرهبــردنازویژگیهــای
هــوشمصنوعــیســامانهبراســاس
نیــازســازمانخــودراخواهیــدداشــت.

قابلیت شخیص سازی

توســعه	  و طراحــی واســطه بــه
توســطمتخصصــانداخلــیبــدون
امکانــات تمــام از محدودیــت
شــد. خواهیــد بهرهمنــد نرمافــزار

شــده	  بهروزرســانی نســخههای بــه
دســتریس ســادگی بــه نرمافــزار

داشــت. خواهیــد

بدون محدودیت

تیــمپشــتیبانیرتیناتــکتــاهــرزمانی	 
ــد کــهازمحصــولاســتفادهمیکنی

همــراهشــماخواهــدبــود.

درصــورتبــروزمشــکلدرکمتریــن	 
زمــانممکــندرکنــارشــماخواهیــم

بــود.

ضروریــات	  اســاس بــر  و آینــده در
را محصــول شــما ســازمان جدیــد

داد. خواهیــم توســعه

 خدمات پس از فروش



تهران،چهارراهجهانکودک،ابتدایجردن،خیابانکیش،پالک51

info@retina.tech

02 1  88  67  8657

www.retina.tech


