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FaceSearch is an easy-to-use facial recognition
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Over 350 facial vectoring algorithms are at the heart

350 den fazla arama vektörü sistemimizi diğer yüz

of Vigilant Solutions' FaceSearch. Rather than making
tanıma sistemlerinden ayıran en önemli özelliğidir.
use of commercially available facial recognition
Bu özellik diğer yüz tanıma cihazlarına göre
engines,
Vigilant
leveraged
its experience
image
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hız veinarama
recognition
develop
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detaylarındatoesneklik
sağlar.
algorithms in-house. Why? -to benefit you in terms of
accuracy, speed, and flexibility in deployment.
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officers in the field on virtually any mobile device. A
ve cinsel suçluların kaydı gibi alanlarda büyük avantaj
PC-based application for image enrollment is perfect for
sağlamaktadır.
pri soner intake or released supervision for parole, probation,
or registered sex offenders.
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A simple interface with lots of image data is a recipe

Görüntü verilerine başarılı bir ulaşım sağlamak

for success. FaceSearch's intuitive interface is enabled
amacıyla basit bir kullanıcı arayüzü ile tasarlanmıştır.
by millions of pre-populated face images from Vigilant

Daha önceden kaydedilmiş olan görüntü verileri
via
registered
sexplatformlarla
offender, CrimeStopper
and other
sayesinde
başka
da entegre çalışma
websites.
The Yerel
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veriuploading
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a
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ulaşabilir
ve herhangi
bir kurum için kullanılabilir.

Secure and in the cloud. Leveraging Vigilant's expertise in

Güvenli bulut
saklama özelliği
sayesinde,
çok büyük
large-scale
Dataveri
Management
for law
enforcement
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and minimizes the involvement of IT staff. FaceSearch can also
Bilişim personelinin verilere ulaşımı en aza indirgenmiştir.
be deployed locally at the agency, or in a hybrid solution
Verilere ulaşım kullanılan yerel güvenlik merkezlerinde
allowing image data to reside with the agency, while the
kurulan yazılım sayesinde sağlanır. Bu sayede dışarıdan
software
application
and facial vectors are managed by Vigilant.
müdahaleye
kapalıdır.
www.vigilantsolutions.com

+1 (925) 398-2079

<> 2013 VIgilant Solutions. All rights reserved. Contents subject to change. Printed in the U.S.A. FS- t 0012013

