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• Solução: Reconhecimento de Matrículas  

• Marcas 

• EXVA 

• ANPR / LetUgo 

• Texto descritivo 

 

O software de reconhecimento de matrículas reconhece, automaticamente, o número da matrícula de 

todos os veículos que passam por um ponto de controlo, seja de entrada ou saída. 

Após o reconhecimento, as matrículas são comparadas com as existentes em listas autorizadas e não 

autorizadas. Se a matrícula for autorizada, é enviado um sinal para abertura de barreiras de parque ou 

portão elétrico. Se não for autorizada, é apresentada uma janela de alerta, no ecrã. 

Com esta solução obtém-se o acesso rápido e automático de viaturas autorizadas. Em locais onde exista 

segurança privada, deixa de ser necessário os tempos de espera para o registo da viatura bem como 

uma pessoa dedicada exclusivamente a essa função. Uma outra vantagem é que as imagens das 

viaturas ficam registadas. 
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• Pontos Fortes 

• Fácil de instalar 

• Entrada automática de veículos através das matrículas 

• Cancela/Porta controlada automaticamente, diretamente pela câmara 

• Capacidade para fornecer relatórios pormenorizados para ajuda na análise estatística e no cálculo 

do lucro de parques de estacionamento 

• Regista todas as imagens de carros a entrar e a sair, matrículas e data/hora 

• Gere múltiplas listas de matrículas, autorizadas e não autorizadas, com a possibilidade de atribuição 

de horários  

• Sem cartões, sem telecomandos, sem identificadores por rádio frequência, sem vigilante 

permanentemente dedicado ao registo de matrículas 

• Redução de custos e apoio no controlo de entradas com segurança privada, em locais com muito 

movimento. O(s) seguranças tem mais tempo para vigiar a propriedade e o software efetua o registo 

e o controlo e de entradas e saídas, automaticamente 

• Opção de integração com outros sistemas 

 

•  Aplicações 

• Parques de estacionamento privado e empresariais, condomínios fechados, zonas comerciais, zonas 

militares, vivendas, etc. com a aproximação do veículo, o sistema reconhece a matrícula e abre 

automaticamente a cancela/portão 

• Postos de abastecimento: Ao contrário de um sistema tradicional que não consegue reconhecer as 

matrículas, em caso de fuga a matrícula é adicionada à “lista negra” e na próxima entrada do veículo, 

será despoletado um alarme. 

• Hotéis: Ao efetuarem o registo no hotel, os hóspedes fornecem a matrícula do seu veículo. Assim, 

desde a chegada ao Hotel até à saída, passam a ter permissão para estacionarem no parque.  
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•  Esquema geral de ligações 

 

 

 

• Vídeos  

• EXVA  

• LET UGO 

• ANPR System, Automatic, Number Plate Recognition – OmnyPark 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jyB9UoVF0N4
https://www.youtube.com/watch?v=HZAW7gMn6cU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VWGFr7g0qxU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VWGFr7g0qxU

	 Solução: Reconhecimento de Matrículas
	 Marcas
	 EXVA
	 ANPR / LetUgo
	 Texto descritivo
	 Pontos Fortes

	 Fácil de instalar
	 Entrada automática de veículos através das matrículas
	 Cancela/Porta controlada automaticamente, diretamente pela câmara
	 Capacidade para fornecer relatórios pormenorizados para ajuda na análise estatística e no cálculo do lucro de parques de estacionamento
	 Regista todas as imagens de carros a entrar e a sair, matrículas e data/hora
	 Gere múltiplas listas de matrículas, autorizadas e não autorizadas, com a possibilidade de atribuição de horários
	 Sem cartões, sem telecomandos, sem identificadores por rádio frequência, sem vigilante permanentemente dedicado ao registo de matrículas
	 Redução de custos e apoio no controlo de entradas com segurança privada, em locais com muito movimento. O(s) seguranças tem mais tempo para vigiar a propriedade e o software efetua o registo e o controlo e de entradas e saídas, automaticamente
	 Opção de integração com outros sistemas
	  Aplicações

	 Parques de estacionamento privado e empresariais, condomínios fechados, zonas comerciais, zonas militares, vivendas, etc. com a aproximação do veículo, o sistema reconhece a matrícula e abre automaticamente a cancela/portão
	 Postos de abastecimento: Ao contrário de um sistema tradicional que não consegue reconhecer as matrículas, em caso de fuga a matrícula é adicionada à “lista negra” e na próxima entrada do veículo, será despoletado um alarme.
	 Hotéis: Ao efetuarem o registo no hotel, os hóspedes fornecem a matrícula do seu veículo. Assim, desde a chegada ao Hotel até à saída, passam a ter permissão para estacionarem no parque.
	  Esquema geral de ligações
	 Vídeos
	 EXVA
	 LET UGO
	 ANPR System, Automatic, Number Plate Recognition – OmnyPark



