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Єдина платформа –  

запорука успіху 

З активним розвитком кількості 

«розумних» рішень для міста 

зростає попит на платформи, які 

дозволяють об'єднати різноманітні 

системи воєдино і керувати за 

принципом єдиного вікна. 

Розрізнені інтерфейси та різна 

логіка кожного окремого продукту 

часто створюють значні проблеми 

для користувачів. В підсумку – це 

призводить до втрати часу, 

зниження продуктивності роботи 

співробітників, а в масштабах міста 

чи області - негативно впливає на 

якість надання різних послуг населенню. Розуміючи цю проблему у повній мірі, 

компанія пропонує комплекс технологічних рішень, об’єднаних в єдину 

інтелектуальну систему Inlimited Smart City. Вона забезпечує моніторинг ситуації 

та аналітику подій за багатьма напрямами, швидке виявлення загроз безпеки та 

оперативне реагування на них.  

Платформа поєднує три базові логічні елементи:  

 

Безпека міста та області 

 

Захист об'єктів інфраструктури  

 

Зв‘язок з громадськістю 

 

Безпека міста та області 

Одними з ключових систем для забезпечення безпеки та підтримки 

громадського порядку є системи відеоспостереження та відеоаналітики, - це 

«очі» міста та області. До аналітичних функцій зазначених систем можна 

віднести: 

- Розпізнавання осіб, їх виразу обличчя, демографічних показників: віку, статі, 

етнічної приналежності. 
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- Розпізнавання наявності головного убору, маски, окулярів, уніформи.  

- Пошук людей за атрибутами (тип і колір одягу).  

- Розпізнавання номеру автотранспорту, марки, типу кузова, кольору. 

- Виявлення проїзду на заборонений сигнал світлофора. 

- Фіксація виїзду за роздільну лінію. 

- Виявлення руху виділеною смугою громадського транспорту.  

- Визначення скупчень автотранспорту та їх підрахунок.  

- Фіксація зупинки та парсування в недозволеному місці.   

- Виявлення недотримання вимог дорожніх знаків.  

- Пошук та виявлення автотранспорту за атрибутами.  

Окрім широкого переліку можливостей виявлення фактів порушення правил 

дорожнього руху за допомогою відеоаналітики, INLIMITED пропонує також різні 

варіанти інтеграції з іншими системами. Наприклад, система оптимізації 

міського трафіку може бути інтегрована з модулем управління світлофорами, 

рішенням для контролю проїзду фур та великогабаритного транспорту, можна 

інтегрувати з ваговою системою та отримувати інформацію про події, 

відображаючи їх на віртуальній  карті населеного пункту. 

Окремо відзначимо рішення для парковок, де крім облаштування та систем 

котролю паркування для майданчиків з визначеними в'їздом і виїздом, 

пропонуємо рішення для «відкритих» зон парковки, при дорозі. Комплексне 

рішення складається з відеоаналітики для визначення паркувальних зон, часу 

перебування та вільних місць, додатку для сплати за парковку та системи 

моніторингу стану парковок у різних частинах міста та області.  

Вищезгадані рішення, антидронні системи,  система датчиків для моніторингу 

та контролю ключових показників у місті та інші системи, які пропонує 

INLIMITED – все це формує ту базу, на основі якої можна говорити про 

комплексну безпеку. Всі дані від систем та додатків зводяться в ситуаційний 

центр, що дозволяє оперативно реагувати на події при повній обізнаності.  

 

Для тестування та отримання детальної інформації про рішення компанії 

звертайтеся до представників INLIMITED, які готові провести реальну чи 

віртуальну зустріч у зручний для Вас час.  
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