Auto-trackingsoftware
AW-SF100G Automatische volgsoftware
AW-SF100 - Softwaresleutel voor automatische tracking

KEY FEATURES
• 'Bewegingsdetectie' en 'gezichtsherkenning' gebruikt voor zeer
nauwkeurige automatische tracking met minimale fouten
• IP-verbinding, zodat de pc en de software kunnen worden
geïnstalleerd in een andere ruimte, of zelfs op afstand

• Eenvoudige installatie, geen aanvullende apparatuur nodig en
dragen van een sensor niet nodig; geen accu nodig.
• Kan worden gebruikt met AW-UE70-serie, AW-HE130-serie en
AW-HE40-serie

• Leverbaar in twee versies: de standalone versie die op één pc
wordt gebruikt en de webversie die kan worden bediend vanaf een
tablet, smartphone of pc. Gebruikers kunnen elk van beide
installeren, afhankelijk van de werkomgeving.

Free 90 Days Trial

De nieuwe software van Panasonic helpt bij het automatisch volgen van een persoon bij opnamen met een externe camera van Panasonic. Met deze
software kan één persoon worden gevolgd, een functie die bij uitstek geschikt is voor onderwijsinstellingen en videoconferenties.
Wanneer de software wordt geactiveerd op hetzelfde netwerk als uw camerasysteem, herkent deze automatisch een persoon de zich vóór een PTZ-camera
bevindt en laat de camera deze persoon volgen, waardoor de bediening eenvoudiger is.
Dankzij het gebruik van "bewegingsdetectie"-technologie kan het onderwerp worden gevolgd met slechts minimale fouten, ongeacht of de richting waarin hij
of zij kijkt. Op die manier blijft de docent in beeld, ook al schrijft hij op het bord en staat hij met de rug naar de camera.
Voor extra nauwkeurigheid kan de gevoeligheid van de volgfunctie kan worden ingesteld op de hoeveelheid bewegingen die de betreffende persoon maakt.

LAATSTE UPDATE
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GDPR Information:
With the optional feature of Facial Recognition for Auto Tracking, GDPR can be a concern in public spaces.
When installed and using AW-SF100/200, all personal information is managed on your local Network, PCs and Servers. Panasonic does not have any
access to the facial recognition stored and AW-SF100/200 does not connect to the internet to share any information and operates offline. The only time AWSF100/200 is required to be online is the first time trial or license activation.
In addition, the acquisition of any face data is not performed automatically, but is planned and performed manually by the user.
Panasonic also has no influence on any other legal requirements with regards to data security, copyrights, etc.
These requirements will have to be checked by the implementing authority who is using the AW-SF100/200.

SPECIFICATIONS
Supported Cameras

AW-UE150 / AW-UE100 / AW-HE130 / AW-HE40S / AW-HE40H / AW-UE70 / AWHE42 / AW-HE38

URL: https://business.panasonic.nl/professional-camera/AW-SF100G-automatische-volgsoftware

CONTACT
Web: https://business.panasonic.nl/professional-camera/contact-us

