
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

• Software de reconhecimento de placa veicular – carros, caminhões  
   e motocicletas.
• Reconhecimento de placas de veículos em movimento.
• Alto nível de precisão**
• Capaz de operar com qualquer câmera IP* instaladas sobre redes 
   TCP/IP.
• Acesso rápido a informação do veículo direto na tela principal de 
   captura.
• Listas de cadastro de veículos suspeitos, veículos autorizados e 
   veículos para abertura de cancela.
• Automação para abertura de cancelas de placas cadastradas.
• Cadastro de usuário do sistema e administradores.
• Alertas imediatos nas telas de monitoramento com base nas listas 
   de cadastro de veículos.
• Busca rápida através de filtros, como, data, lista, conteúdo 
   (número, letra, letra/ número), operador/ usuário, sobre valores 
   aproximados e valores exatos registrados.
• Inclusão rápida de novos veículos com um simples toque.
• Registros detalhados da captura – Placa, Foto, Data, Local, 
   Usuário, Reconhecimento de alerta e Lista Informações de cadastro.
• Fácil instalação e fácil operação.
• Placa Brasil e Mercosul nativo do software.
• Integrado ao VMS VideoXPert™ da Pelco.

* Verificar os recursos mínimos exigidos para as câmeras.
**  Baseadas nos pré-requisitos das câmeras, fixação e iluminação.

SOBRE O PRODUTO

O Alfos LPR é um software de captura de placa veicular, especialmente 
desenvolvido pela Alfasistema, para atender as mais exigentes demandas 
em monitoramento e controle dos mais diversos segmentos.

Através de uma tecnologia confiável e segura, o Alfos LPR permite, por 
meio de câmeras IP de mercado, a captura e reconhecimento de placa 
veicular em alta precisão, além de identificar e armazenar em banco de 
dados, placas de veículos e motocicletas, reduzindo tempo e recursos 
com operações relativas ao tratamento de situações de urgência ou 
risco.

O Alfos LPR permite inserir a placa e atributos do veículo nas listas 
existentes de veículos suspeitos, autorizados, ou para liberações de 
acesso de veículos em cancelas. Ainda permite uma busca rápida 
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através de filtros, como, data, lista, conteúdo (número, letra, letra e 
número) e usuário, sobre valores aproximados e valores exatos 
registrados. 

Por meio das listas de cadastros existentes, o Alfos LPR pode gerar 
alertas sonoros e de pop-up, trazendo as informações do veículo 
cadastrado diretamente na tela. 

CUSTOMIZAÇÃO

O software pode operar exclusivamente com as câmeras do local ou 
ainda ser integrado com outros sistemas como de automação de 
estacionamento (contanto que haja conhecimento prévio das API’s).

De acordo com as necessidades do cliente ou do local, o Alfos LPR 
pode ter os recursos customizados como criação e atributos de listas, 
telas, botões de atalho, formato de placas do país, etc., sendo Brasil e 
Mercosul nativos do software. 

Com o Alfos LPR, seu empreendimento terá um software de ponta, 
uma solução inteligente e capaz de gerenciar placas de veículos com 
análise rápida e precisa de informações, para uma melhor tomada de 
decisão. Além disso, uma equipe qualificada e especializada em 
monitoramento e segurança por vídeo, oferece uma consultoria eficaz 
e ágil para o melhor aproveitamento de todos os recursos do software 
Alfos LPR.

SEGURO PRÁTICO CONFIÁVEL EFICIENTE
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PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS E 
BENEFÍCIOS DO ALFOS LPR

BENEFÍCIOS 

O Alfos LPR permite ganhos de produtividade significativos, graças ao avançado sistema de pesquisa do software que é capaz de reduzir horas de 
pesquisa de imagens de qualquer sistema de CFTV, onde a busca é feita câmera a câmera em intervalos de tempo, as vezes desconhecidos ou não 
precisos. Com isso, em situações de urgência, o Alfos LPR é capaz de fornecer rapidamente e de forma precisa, as informações relativas ao acesso 
de um veículo específico.

Além disso, o Alfos LPR torna a operação de monitoramento mais eficiente através das suas funcionalidades no processo de pesquisa e nos alertas 
que podem ser gerados, o que garante maior praticidade e eficiência. Estes atributos fazem com que o Alfos LPR seja uma ferramenta indicada para 
uso em Shopping Centers, Edifícios ou Condomínios Corporativos, Centros Logísticos, Parques Industriais entre outros.
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ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO Soluções de Video Gerenciamento

Parameter 2 to 5 cameras 6 to 9 cameras 10 to 15 cameras

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA GERENCIADOR ALFOS - LPR

Processor

Memory

OS Drive

Vídeo System*

Operacional System

* Necessário se o monitoramento for feito pelo próprio gerente.

Intel® Core™ i5-8400
(2.8GHz expandable)

1x Hard Disk de 1TB (7200 RPM)

Windows 10 Pro. 64 bits

1280x960, 128MB Memory

8GB 16GB

Intel® Core™ i7-8700
(3.2GHz expandable)

Xeon E5-2683 v3, 
Xeon E5-1680 v4, 

Xeon W-2145, Xeon 
D-2183IT, or
equivalent

8 cores / 2 threads 
minimum.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO RECOMENDADAS

Câmeras
     • Resolução Mínima: 800x600 @8fps (15 pixels para captura do caractere da placa).
     • Shutter (Obturador): 1 ~ 1/ 3000 (ajustável manualmente).
     • Sensibilidade: Cor – 0,05 Lux.
     • WDR (Faixa Dinâmica Ampla): 90dB.
     • Varifocal: dentro do range de 2,8 a 12mm. 

Instalação

Iluminação (Posicionamento recomendados):
• Junto a Câmera:
 º Spot Led Branco
 º Potência: 3 a 9W.
         • P/ fixação: 30 cm abaixo da câmera (com base nas necessidades de instalação da câmera de LPR)
         • Foco da Luz: indireto (não apontar direto para placa – tornar mais difuso possível).

• Fora do posicionamento da Câmera:
 º Potência: >>>9 W (efetuar testes no local)
        • p/ fixação: fora do range da câmera
        • Foco da Luz: focar no veículo (verificar ação da luz no condutor).

Observação:
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INTEGRAÇÃO PELCO VideoXpert™

O Alfos LPR possui um plugin para integração com o VMS VideoXPert™*, fazendo com que ele se torne parte integrante do sistema de gerencia-
mento de vídeo nas telas de monitoramento, assegurando maior agilidade e praticidade na sua gestão de monitoramento.

Alfos LPR no OPS Center

* VideoXpert™ é um plugin opcional e sua utilização pode envolver custo. 


