
DATASHEET:

EOCORTEX

SOFTWARE VERSIES

 Je kan kiezen tussen vier verschillende softwarepakketten:

EOCORTEX ML:
Dit softwarepakket is voor het aanmaken van kleinere systemen tot 20 IP camera’s. 
Je kan een systeem bouwen met één server en twee werkstations. 
De ML software ondersteunt de intelligente modules niet, je kan de software wel upgraden naar de LS of de ST versie.

EOCORTEX LS:
Deze versie dient voor het aanmaken van IP video bewaking systemen van 1 tot 400 IP camera’s. 
Je kan tot 5 servers en 10 werkstations verbinden tot een geïntegreerd bewakingssysteem, ook kan je verschillende intelligente
module verbinden. 
Voor een extra kost, zijn er verschillende modules beschikbaar om aan de LS software toe te voegen.
De LS software kan je ook upgraden naar de ST versie.

EOCORTEX ST:
Dit is de meest krachtige en de meest functionele versie van de Eocortex 
software. Met deze versie kan je een ongelimiteerd aantal IP camera’s, servers, werkstations toevoegen en verbinden met een video
bewaking systeem.
De ST software komt met verschillende gratis intelligente modules.
Er bestaat de mogelijkheid om extra modules bij te kopen.

EOCORTEX ULTRA:
Dit is de high-end oplossing van Eocortex. HIermee kan een videobewaking van elke omvang worden gebouwd met een onbeperkt 
aantal IP-camera’s, servers en werkstations. 
Alle ‘analytics’ zijn opgenomen in één licentie, samen met de ingebouwde oplossing voor een videowall, archived mirroring, 
back-ups en interne chat tussen de operators.

WAT IS EOCORTEX?
Eocortex is een professioneel IP camera video  management software platform 
dat de verwerking, analyse, opslagen weergave van video doet.



DATASHEET: EOCORTEX

     ML  LS  ST ULTRA

Tracking      —  • •     •

Sabotage detection    •  • •     •

Face detection    — • •     •

Face recognition    — • •     •

Suspect search & Suspect tracking  — • •     •

License plate recognition   — • •     •

Queue counter    — • •     •

People counting     —  • •     • 

Traffic volume thermal map   —  • •     • 

Heat map     — • •     •

Failover     — • •     •

Crowd monitoring     —  • •     •

Loud sound detection    — • •     •

Abandoned object detection    —  • •     •

Personnel monitoring    — • •     •

Point-of-sale     —   • •     •

Smoke and fire detection    — • •     •

Audio stream processing    •  • •     •

PTZ camera control   •  • •     •

Fisheye dewarping     — • •     •

Video wall    — — —     •

•    STANDAARD AANWEZIG
•    OPTIONEEL TE VERKRIJGEN
—  AFWEZIG

EOCORTEX  ML EOCORTEX  LS EOCORTEX  ST EOCORTEX  ULTRA 

Een goede oplossing voor
het aanmaken van kleine
systemen tot 20 IP
camera’s

1 tot 20 IP camera’s

2 werkstations

1 server

1 tot 400 IP camera’s

10 werkstations

5 servers

Intelligente modules

Ongelimiteerd aantal camera’s

Ongelimiteerd aantal werkstations

Ongelimiteerd aantal servers

Intelligente modules

Ongelimiteerd aantal camera’s

Ongelimiteerd aantal werkstations

Ongelimiteerd aantal servers

Intelligente modules

Eén licenstie voor alle ‘analytics’

Deze versie is voor het 
maken van IP video bewaking 
systemen van
1 tot 400 IP camera’s

Deze versie laat een 
ongelimiteerd aantal IP
camera’s toe om gekoppeld
te worden aan een video
bewaking systeem.

De totaal oplossing die je 
toelaat een ongelimiteerd aantal
IP camera’s te koppelen aan 
een video bewaking systeem
inclusief één licentie voor alle
‘analytics’.


