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Irisity genomför global lansering av ny spetsalgoritm för ökad
säkerhet vid järnvägsinfrastruktur
Irisity AB (publ) lanserar deep learning algoritmen IRIS Rail defender för ökad säkerhet
vid järnvägsinfrastruktur inkluderat tunnelbane-, spårvagns- och tågstationer.
Olyckor, otillåten aktivitet, terrorism och tappade föremål äventyrar säkerheten för passagerare,
personal och fordon inom järnvägsinfrastrukturer. De flesta videosäkerhetslösningar är främst inriktade
på utredning av incidenter i efterhand snarare än ett effektivt förebyggande i realtid.
Irisitys nya deep learning algoritm IRIS Rail defender analyserar kameror i realtid och utlöser videolarm
med hög precision då något eller någon beträder spår, tunnlar eller serviceområden samt för
kvarglömda objekt.
Tjänsten kan enkelt installeras på såväl befintliga som nya kameror och skyddar därefter varje mil av
järnväg och plattformar dygnet runt.
Irisitys nya algoritm ingår som tillägg i SaaS tjänsten IRIS, är fullt skalbar för stora installationer och kan
med bibehållen precision väljas tillsammans med Irisitys patenterade realtidsanonymisering för skydd
av personlig integritet.
IRIS Rail Defender erbjuds nu kunder i Sverige samt internationellt tillsammans med vår globala partner
G4S.
Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning. Vi utvecklar djupinlärningsalgoritmer för
säkerhetsindustrin, vilka förbättrar effektiviteten och möjliggör automatisering för kunder över hela
världen.
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About Irisity
Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we
upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming
devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision
AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.
IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM
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