
VALSTYBINIŲ NUMERIŲ 
ATPAŽINIMO SISTEMOS

KODĖL 
NumberOK? 

Pritaikymo
būdai:

APIE 
NumberOk 

Aukštas 
LPR tiklumas

Papildoma nauda - MMCR algoritmas
identi�kuojantis: automobilių tipus, 
modelius, spalvą

Plati LPR geogra�ja
(Europa, Azija, Afrika, 
Okeanija, JAV)

Didelis kanalų skaičius 
nuo 1 iki 36 kanalų (kamerų)

IP ir Analog.
kameros 

Gali dirbti 
“debesyse”

Atviras 
API

>95%
Greita instaliacija, 
konfigūracija

Nemokama 30
dienų DEMO versija

NumberOk SMB programinė įranga padės išvengti nepageidaujamų 
automobilių patekimo į jūsų aikštelę. Tikrinamas ne tik automobilio 
valstybinis numeris, bet ir jo spalva, bei modelis. Apie neatitikimus 
programa praneš automatiškai elektroniniu paštu arba programos lange.

NumberOk SMB yra daugiakanalė numerių nuskaitymo programa skirta 
dirbti Windows aplinkoje. Dažniausias pritaikymas - įvažiavimo į stovėjimo 
aikšteles automatizavimas.  SMB versija ang. ‘small and medium business’ 
skirta smulkiam ir vidutiniam verslui, tačiau yra pasiteisinusi ir didesniuose 
objektuose, galimas net iki 36 kamerų prijungimas, naudojant 1 serverį.

*Įvažiavimo kontrolės (Checkpoint) režimas yra įtrauktas į stovėjimo aikštelės režimą, kon�guruojant yra pridedami kontrolės taškai (Checkpoint’ai).

S T O V Ė J I M O  A I K Š T E L I Ų  A D M I N I S T R A V I M O  S P R E N D I M A I

NumberOk SMB 
veikimo režimai: įvažiavimo kontrolės* Stovėjimo aikštelės rež.

NumberOk SMB programinė įranga turi 2 skirtingas versijas:
- LPR (ang. License Plate Recognition), tik numerių nuskaitymas (NumberOk SMB)

- LPR + automobilio gamintojo, modelio, kėbulo tipo ir spalvos atpažinimas (NumberOk SMB MMCR)

■ Automobilių kontrolė pagal valstybinį numerį

■ Automobilių kontrolė pagal praleistą aikštelėje laiką

■ Automobilių kontrolė pagal vietų skaičių aikštelėje

■ Dviguba automobilių kontrolė pagal numerį, spalvą, gamintoją

Kodėl verta 
pasitikėti mumis?

Mes įsiklausome į savo klientą. Daugiau nei 1000 sėkmingų projektų 
Europoje, NVS šalyse, Afrikoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono 
šalyse.
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Diegimo būdai   

Bendros:

Įvažiavimo ir išvažiavimo scenarijai Reikalavimai vaizdui 

Aikštelės
teritorija

Aikštelės
teritorija

Aikštelės
teritorija

Aikštelių
valdymas:

Ataskaitos:

Sąrašų 
tvarkymas:

Patekimo
kontrolė:

- Ataskaitų generavimas pagal 
įvairius parametrus

- Eksportavimas į .xls failus

- Pagal išsaugotus numerius

- Pagal nustatytus grafikus, 
išbūtą aikštelėje laiką, įvažiavi-
mų skaičių

- Išbūto aikštelėje laiko 
skaičiavi-mas, galimybė 
neišleisti iš aikštelės per ilgai 
užsibuvusių transporto 
priemonių

Intergacija:

- Važiavimo krypties nustatymas

- Momentinių automobilių 
numerių nuotraukų saugojimas

- Palaiko iki 100 skirtingų sąrašų
- Palaiko iki 1000 automobilių 

viename sąraše, viso iki 100K 
valstybinių numerių

- Galimybė smulkiai aprašyti 
kiekvieną automobilį (valdyto-
jas, automobilio modelis ir t.t.)

- Sąrašų importavimo ir ekspor-
tavimo galimybė

- aikštelės užimtumo apskaičiavi-
mas (bendro užimtumo)

- aikštelės užimtumo apskaičiavi-
mas pagal skirtingų grupių 
sąrašus

- pagal bendrą stovėjimo vietų 
skaičių (įleidžiama ne daugiau 
nei XX automobilių)

- Multipart HTTP post
- TCP (raw data)

- Tiesioginis prisijungimas prie 
duomenų bazės (Firebird 2.7)

-  Vienos krypties įvažiavi-

mas/išvažiavimas

-  Vieno etapo patikra

-  TIK įvažiavimo kontrolės 

logikos galimybė

-  Vienos krypties įvažiavi-

mas/išvažiavimas

- Dviejų etapų patikra

- Įvažiavimo kontrolės ir 
užimtumo logika
(stovėjimo aikštelės rež.)

- Dviejų krypčių įvažiavi-

mas/išvažiavimas

- Dviejų etapų patikra

- Įvažiavimo kontrolės ir 
užimtumo logika (stovėji-
mo aikštelės rež.)

Aliarmavimas
ir pranešimai:   

Aliarmavimo sąlygos 
(galimos kelios)
- Pagal valstybinį numerį
- Pagal sąrašą
- Pagal kanalą/zoną
- Pagal kryptį
- Pagal stovėjimo kadre laiką
- Pagal praleistą aikštelėje laiką
- Pagal aikštelės užimtumą
- Pagal automobilio gamintoją
- Pagal automobilio kėbulo tipą

Aliarmavimo būdai
- Garsinis aliarmas
- Vizualinis (paryškinant)
- Rėlinio išėjimo suveikdinimas (atidary-

mas, uždarymas)
- Iššokantis langas
- El. laiško išsiuntimas

Pagrindinės savybės:

130 px
5.0˚

30.0˚

30.0˚

-30.0˚



Maksimalus greitis numerio nuskaitymui - 240 km/h, priklau-
so nuo vaizdo rezoliucijos, eismo juostų skaičiaus

• 1 juosta - Full HD raiškos kamera
• 2 juostos - Full HD raiškos kamera
• 3 juostos - 5 MP raiškos kamera
• 4 juostos - 4K raiška

Palaiko iki

4 eismo juostų:

• Detekcija >97%
• Atpažinimas >95%
• Klaidingi nuskaitymai <1%

LPR tikslumas: 

• 2.5 milijonai atpažinimų
• 100 000 įtrauktų valstybinių numerių

Duomenų bazės
apimtis (Firebird):

• Gamintojai - atpažįsta <74 auto gamintojus
• Modeliai - atpažįsta <632 auto modelius
• Kėbulo tipai - 6 (lengvasis, sunkvežimis ir t.t.)
• Spalvos - 10 pagrindinių spalvų

MMCR:

• Vienos simbolių linijos
• Dviejų simbolių linijų
• Įvairių spalvų fono (raudonas/juodas fonas)

Palaikomi 
numerių tipai:

Palaikomi regionai: EU / JAV / NVS / Azija / Okeanija / Afrika

Iki 36 kanalų (kamerų) viename serveryje/PC

Video sources: RTSP stream, HTTP, Local video �les

Codec: H264, MJPEG, MxPeg

Video resolution: 2 Mp, 5 Mp, 4K

Bit rate Up to 8 Mbit

Frame rate: 1-60 Frames/s

Licencijuojama įvedant raktą - TAPHY-ZPRHW-LQK6F-KY7MC

Licencijos raktas apibūdina:
■ Įrangos tipą – Lite, SMB, Enterprise, Meta, Reporter
■ Kanalų skaičių
■ Demo/pilna versija

Virtualaus serverio palaikymas

CPU
Intel i3
1 core 

2 thread

CPU
Intel i5
2 core 

4 thread

CPU
Intel i7
4 core 

8 thread

CPU
Intel i7
6 core 

12 thread

4 GB 
laisvos vietos 

diske 

8 GB 
laisvos vietos 

diske 

16 GB 
laisvos vietos 

diske 

24 Gb 
laisvos vietos 

diske 

Open GL 2.0

Windows 7/10  
Server 2012/16  

32/64 bit

Kameros raiška ir atpažinimo zonos dydis (ROI) daro įtaką 
našumui

*gali būti 1/ 2/ 4/ 6/ 9/ 12/ 16/ 20/25/ 36 kanalai viename 
PC/serveryje.

1 kanalas 2 kanalai 4 kanalai 6 kanalai

4 RAM 4 RAM 8 RAM 8 RAM

TECHNINIAI PARAMETRAI

Visos NumberOk versijos 

+370 616 20603
www.bkgrupe.lt

pardavimai:      simas@bkgrupe.lt
tech. pagalba: darius@bkgrupe.lt

■ NumberOk Enterprise
■ NumberOk Enterprise MMCR
■ Reporter (distant desktop client)

■ NumberOk META (works with on-camera app)

■ NumberOk LITE
■ NumberOk LITE MMCR
■ NumberOk SMB
■ NumberOk SMB MMCR

PC REIKALAVIMAI

Speci�kacija:

Palaikomi įrenginiai. Kameros ir rėliniai valdikliai

Licencijavimo sistema

Licencijos raktas ipririšamas prie serverio PC ID ir  operacinės sistemos ID: jei keičiamas
serveris, NumberOk nebeveiks, reikės naujos licencijos 

KAMEROS IR VAIZDO SRAUTAI RĖLINIAI MODULIAI

Palaikomi protokolai:
Modbus, OnviF

Palaikomi įrenginiai :
ICP DAS, ADAM, AXIS A1001

Palaikomi reliniai kamerų išėjimai: 
AXIS, Hanwha, Uniview 

Tipas/ 
Kanalai

LITE, SMB, 
Enterprise

Reporter METALITE, SMB, 
Enterprise MMCR

kanalai
(standartinėse 

versijose)

1, 2, 4, 6, 9, 
12, 16, 20, 
25, 30, 36

1, 2, 4, 6, 9, 
12, 16, 20, 
25, 30, 36

4, 16, 24, 32, 
64

Bet kiek

Pilna LicencijaDEMO Licencija

• Aktyvacijai reikalingas
internetas

• 30 dienų nemokamai
• Reikalingas pastovus

interneto ryšys

• Darbui nebūtinas
interneto ryšys

• Interneto ryšys reikalingas
tik pirmą kartą aktyvuojant
licenciją 




