
• Cloudbased     •   Pasjes zijn verleden tijd      •   Beveiliging
  
Tegenwoordig beschikt bijna iedere parkeergarage over kentekenherkenning. Hexta biedt dit 
systeem ook aan voor een tal van toepassingen, waaronder ook elektronische schuifpoorten, 
slagbomen en speedgates. Het kenteken van uw medewerkers, vaste campinggasten, 
abonnementhouders of klanten met reserveringen, komt vooraf in een database. Naderen ze uw 
terrein? Dan leest een infraroodcamera het kenteken van hun voertuig en gaat de toegang open 
na herkenning. Samen met datum en aankomsttijd registreert het systeem het kenteken in de 
database. Pasjes of tags zijn niet meer nodig. Het innovatieve systeem herkent moeiteloos de 
kentekens van auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen.
 
Voordelen van kentekenherkenning
Vaak toegangssystemen gebruik van pasjes of tags, dit is met kentekenherkenningcamera's verleden 
tijd. Het innovatieve systeem herkent de kentekens van auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen 
moeiteloos. Op basis van deze kentekens kan het systeem vervolgens toegang verlenen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een slagboom of een schuifpoort welke automatisch opent als jij of jouw bezoekers 
aan komen rijden.

ANPR  
Camera's 
VOLLEDIG CLOUD TOEGANKELIJK

De ANPR 
Camera's zijn  
volledig  
koppelbaar  
met:



Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden

ANPR Camera's  
VOLLEDIG CLOUD TOEGANKELIJK

Buiten uw eigen zakelijke netwerk
Het klinkt heel erg logisch maar veel bedrijven hebben intercoms en pasjes systemen 
gewoon gekoppeld aan het bedrijfsnetwerk. Het wordt op deze manier kinderlijk 
eenvoudig om hierdoor verbinding te maken met uw netwerk.  We zijn van mening 
dat dit anders kan, zo staat dit toegangscontrolesysteem volledig buiten uw eigen 
netwerk.

AVUTEC is een Nederlandse hardware en softwarespecialist op het gebied van beel-
danalyse. Als fabrikant van computer vision sensoren en systemen combineren zij 
kennis van hardware en software in AVUTEC producten. Met meer dan 10 jaar ervaring 
met op AI gebaseerde kentekenherkenning, heeft deze technologie zich tot de hoog-
ste klasse ontwikkeld. Met continue ontwikkeling en innovatie streeft AVUTEC naar 
eersteklas ANPR en beeldanalyse producten om de vragen uit de markt zo professi-
oneel als mogelijk te kunnen beantwoorden. De Gatekeeper familie is daar het spre-

Model Video sensor Lens en leesafstand  
kentekens

Snelheid

GK_410 NIR 1.9MP, 30fps 4-10 mm motorized 
zoomlens  
Leesafstand 2-8 meter

0 tot 50 km/h

GK_1250 NIR 1.9MP, 30fps 12-50 mm motorized 
zoomlens
Leesafstand 6-25 meter

0 tot 50 km/h

technische specificatie


