
Потрібно апаратне і програмне забезпечення:

* Програмне забезпечення сторонніх виробників або VMS для аналізу даних і push-повідомлень (може 
знадобитися інтеграція).

MxManagement
-Center *

M73 або S74 
Камера 
MOBOTIX

Додаток FF 
LPR / MMCR

Переваги для клієнтів:

Дані про міський трафік в 
реальному часі з повними 
параметрами транспортного 
засобу (номерний знак, марка, 
модель, колір і тип)

Аналіз може бути заснований 
на 6 типах транспортних 
засобів, 11 кольорах, 74 
марках, 789 моделях

Метадані з програми камери 
за лічені хвилини з моменту 
установки

Розпізнавання марки і моделі автомобіля є однією з 
основних функцій для безпечних систем моніторингу 
дорожнього руху. Ідентифікація автомобіля тільки за 
номерним знаком може бути недостатньою в різних 
ситуаціях.
FF Group доповнила свій додаток LPR для камер 
MOBOTIX M73 / S74 функцією MMCR для додаткового 
підтвердження транспортного засобу. Точне 
розпізнавання типу / марки / моделі і навіть кольору 
автомобіля може бути корисно для перевірки 
автентичності, контролю поліції і муніципалітетів, 
моніторингу дорожнього руху і т.д.

Більше даних для аналізу і дій. Найкраща якість. Більш висока безпека.

Призначені для користувача приклади для моніторингу дорожнього 
руху в містах / на автомагістралях
Потенційні клієнти:

Випадок моніторингу дорожнього руху
Додаток FF LPR / MMCR на камерах 

MOBOTIX M73 і S74

Муніципальні органи влади Поліція Дорожні служби Оператори платних доріг



Для муніципалітетів:

Слідкуйте за нами: Сайт Facebook Twitter LinkedIn

   інформація про транспортні потоки в місті
   аналіз щільності транспортного потоку складання плану дій на дорогах
   запобігання в'їзду вантажівок в центр міста або історичні місця

Для поліції:

  пошук підозрілих і розшукуваних автомобілів
  зіставлення номерних знаків автомобілів з їх марками для виявлення будь-яких підозрілих 
автомобілів і запобігання злочинів

MxManagementCenter

Поліцейський сервер

FF 1111

FF 1111

Номер:  FF 1111

Тип:   Вантажівка

FF 2222

Номер:  FF 2222

Тип:  Автомобіль

Виробник:  MINI

+

FF 1111

FF 1111

+

FF 2222

FF 2222

викрадений 
автомобіль

Викрадений автомобіль
заборонений 
автомобіль

Опис:
Камери M73 і S74 MOBOTIX з додатком FF LPR / MMCR встановлюються на в'їзді / виїзді і ключових точках
міста або ключових точках автомагістралей. Дані про транспортний засіб (номерний знак, марка, тип, дата, 
час, країна) обробляються безпосередньо на камері. Всі дані відправляються в центр управління MxMC 
(MOBOTIX Management Center), встановлений в центральному муніципалітеті / поліцейській базі даних або 
на сервері оператора автомагістралі, для подальшого аналізу даних і push-повідомлень.
Інформація про порушників або підозрілих автомобілів автоматично порівнюється з базою даних міста / 
держави / оператора автомагістралі для подальших дій (штраф або арешт).

MxMC

Камера M73 / S74 
+ додаток FF LPR / MMCR

Камера M73 / S74 
+ додаток FF LPR / 
MMCR

https://ff-group.org/mobotix/
https://www.facebook.com/companyFF/
https://twitter.com/ffgroup_lpr
https://www.linkedin.com/company/ff/



