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GPP LPR - AUTOMATICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ RZ/SPZ
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Kamerový systém pro automatické snímání a rozpoznání registraèních zamezení opakovanému zneužívání bezplatné doby parkování
znaèek vozidel je volitelným doplòkem parkovacího systému GP4P vyšší úroveò zabezpeèení parkovištì a ochrana zaparkovaných vozidel 
Variant. Jedná se o sofistikované øešení pro identifikaci registraèních proti krádeži
znaèek vozidel. Systém je schopen rozeznat jednotlivé symboly snížení finanèních ztrát zapøíèinìných neautorizovaným použitím 
registraèních znaèek s vysokou pøesností a nízkou mírou chybovosti. parkovací karty
Systém poskytuje provozovateli parkovištì i zákazníkùm zcela nové zpracování velkého objemu registraèních znaèek v krátkém èasovém 
funkce a možnosti. Jednotlivým registraèním znaèkám lze pøiøadit úseku díky vysoké výkonnosti jednotlivých komponent systému
rozdílné vlastnosti – je možné volit mezi rùznými typy zpoplatnìní nebo rozpoznání vìtšiny svìtových registraèních znaèek (vèetnì latinky, 
udìlovat individuální oprávnìní k prùjezdu (pro abonenty, návštìvníky azbuky, arabských, èínských znakù apod.)
ad.). vysoká spolehlivost pøi rozeznávání jednotlivých symbolù registraèní 

znaèek
nezávislost na svìtelných podmínkách (provoz pøi rùzné intenzitì 
osvìtlení, UV záøení atd.)prùbìžné ètení a digitalizace SPZ pøijíždìjících a odjíždìjících vozidel
možnost provozu systému pouze s využitím principu identifikace monitorování a evidence všech rozpoznaných registraèních znaèek
registraèních znaèek (doporuèujeme však systém využívat v kombinaci poøizování fotografického záznamu projíždìjících vozidel pøi každém 
se záložním identifikaèním médiem, jelikož neudržované a zneèištìné vjezdu a výjezdu a archivace pro pøípadné pozdìjší využití
registraèní znaèky mohou snižovat pøesnost rozpoznání jednotlivých možnost automatického párování rozpoznané registraèní znaèky s 
znakù, což mùže vést ke vzniku problematických situací)fotografií vozidla a èíslem parkovací karty
vysoká rychlost odbavení øidièùmožnost platby na základì registraèní znaèky (napø. v pøípadì ztráty 
zvýšení uživatelského komfortuparkovací karty)
snadná instalace a konfiguracetisk registraèní znaèky na krátkodobou parkovací kartu anebo daòový 
úspora èasu i zdrojùdoklad

evidence událostí s jejich detailním pøehledem a možností zpìtné 
kontroly
reporty a statistiky dopravního provozu na základì zpracování digitální sí�ová IP kamera s èernobílým snímáním
získaných dat sí�ový napájecí adaptér pro kameru (12 V / 1 A)
lepší úroveò kontroly nad parkovištìm a parkujícími vozidly software pro rozpoznání, zpracování a evidenci RZ/SPZ vozidel 
èernobílá kamera speciálnì uzpùsobená ke snímání registraèních (nadstavba základního softwarového jádra GP Cash) –  instalace na 
znaèek kamerový server s operaèním systémem Microsoft Windows
infraèervený pøísvit pro noèní provoz
po zaplacení parkovného možnost výjezdu bez nutnosti skenování 
parkovacího lístku sloupek kamery

Kamerový systém pro automatické rozpoznání registraèní znaèky lze Snímací vzdálenost 3 – 12 m
instalovat do vnìjšího i vnitøního prostøedí s rùznými svìtelnými Technologie pøísvitu IR (infraèervené svìtlo)
podmínkami (den, noc, umìlé osvìtlení, silné kontrasvìtlo). Systém mùže Vlnová délka pøísvitu 850 nm
efektivnì monitorovat prùjezdy automobilù napø. na tìchto místech: Doba pøísvitu až 950 µs (softwarovì nastavitelné)

parkovištì, Rozmìry bez zastínìní 171 × 120,4 × 95,1 mm
garáže, Rozmìry se zastínìním 237,5 × 132,2 × 100,6 mm
skladové areály atd. Hmotnost 1,6 kg

Stupeò krytí IP 65
Rozpoznávání SPZ lze použít v systému krátkodobého parkování (s Napájení 12 V

jednorázovým vjezdem a výjezdem bez èasového omezení) pro: Maximální pøíkon 10 W
zvýšení bezpeènosti – pøi vjezdu na parkovištì dojde k rozpoznání Provozní teplota -25°C – +55°C
registraèní znaèky, která je následnì uložena do databáze a pøiøazena Komunikace TCP/IP
parkovací kartì (s možností tisku na parkovací kartu); výjezd vozidla je 
povolen nebo zamítnut na základì porovnání registraèní znaèky s údaji 
v databázi;
statistické úèely – pøi prùjezdu dojde k rozpoznání registraèní znaèky a 
záznam je uložen do databáze; nedochází k urèování shody registraèní 
znaèky s údaji v databázi;
zamezení zneužívání režimu parkovištì – pro parkovištì poskytující 
zákazníkùm denní kredit pro parkování zdarma (napø. 2 hodiny 
bezplatného parkování); díky identifikaci registraèní znaèky je kredit 
vozidla èerpán i pøi opakovaném vjezdu a výjezdu; po vyèerpání kreditu 
je parkování zpoplatnìno dle nastaveného cenového tarifu.

Pøi dlouhodobém parkování je schopen kamerový systém pro 
rozpoznávání registraèních znaèek zajistit napø.:

zamezení zneužívání abonentních parkovacích karet – parkovací 
kartì je pøi aktivaci pøiøazena jedna èi více registraèních znaèek; karta 
mùže být použita pouze pro vozidla s definovanými registraèními 
znaèkami;
automatický prùjezd – pohodlný vjezd a výjezd zákazníkù pouze na 
základì rozpoznané registraèní znaèky, bez nutnosti pøiložení 
parkovací karty; aplikovatelné jak pro abonentní klientelu, tak i napø. 
pro návštìvníky využívající rezervaèní systém.


