Sztuczna Inteligencja
Kamera termowizyjna

Jesteśmy Clevell
- firmą stworzoną przez zespół najwyższej klasy inżynierów z dziedziny Sztucznej Inteligencji
(ang. Artificial Intelligence / AI). Powstaliśmy w odpowiedzi na narastające potrzeby biznesu
związane z analizą i przetwarzaniem danych.
Specjalizujemy się głównie w:

Computer Vision

Sensor Fusion

Data Science

Jesteśmy specjalistami
Computer Vision

Sensor Fusion

Data Science

nazywane także „,widzeniem
komputerowym”.

to łączenie danych z wielu źródeł.

to zrozumienie i analiza danych.

Na zebranych danych algorytmy
wykonują precyzyjne obliczenia,
dzięki czemu uzyskana informacja
jest bardziej wiarygodna niż przy
pomiarze z pojedynczego sensora.

Data Science jest ściśle powiązane
z eksploracją danych (ang. data
mining), uczeniem maszynowym
(ang. machine learning) i głębokim
(ang. deep learning) oraz analizą
dużych zbiorów danych (ang.
big data).

Polega na detekcji i identyfikowaniu
obiektów, symboli, przedmiotów,
zachowań i osób znajdujących się
w polu widzenia danego urządzenia.
Takim urządzeniem jest Clevell One,
które stworzyliśmy i o którym
opowiemy w dalszej części
prezentacji.

Nie tylko mówimy, że jesteśmy najlepsi,

my to udowadniamy
Efekt naszej pracy, to urządzenie do analizy obrazu
z wykorzystanie zaawansowanych algorytmów sztucznej
inteligencji (ang. computer vision).

Zaprojektowaliśmy je, zbudowaliśmy i zaprogramowaliśmy od
przysłowiowego ”zera”. Korzystamy tylko z komponentów
produkowanych na terenie UE lub USA.
Clevell One w całości składany jest w Polsce.

Clevell One a COVID-19
Bezobsługowa
szybkość

Bezpieczeństwo pod
znakiem AI

Precyzja i kontrola

• bezdotykowy i bezobsługowy pomiar
temperatury z twarzy

• identyfikacja i zapamiętywanie twarzy
osób z podwyższoną temperaturą

• precyzja pomiaru – nawet do 0,1 °C

• pomiar osób w maseczkach i okularach
korekcyjnych

• wykrywanie i alterowanie o braku
maseczki ochronnej

• skuteczny pomiar nawet już z 7 metrów

• natychmiastowy odczyt wyniku
pomiaru: 250 ms

• generowanie komunikatów głosowych
(załóż maseczkę, powtórz pomiar)

• zewnętrzny wzorzec temperaturowy
(tzw. blackbody) zapewniający stałą
i automatyczną kalibrację pomiaru

• brak konieczności zatrzymania się do
dokonania pomiaru (zapewniona
ciągłość ruchu osobowego)

• alarm dźwiękowy i świetlny przy
przekroczeniu ustawionego poziomu
temperatury (pełna konfigurowalność)

• szeroki kąt widzenia: 56°

• sterowanie bramkami dostępowymi lub
elektrozamkami drzwi

• jednoczesny pomiar nawet do 50 osób

• zakres pomiaru temperatur 30-50 °C

Clevell One o krok dalej
Biznes /
Administracja

Bezpieczeństwo

Spojrzenie
w przyszłość

• kontrola procesów logistycznych
i produkcyjnych

• wykrywanie sytuacji
niebezpiecznych (np. zasłabnięcie,
pożar, upadek, napad, detekcja
niebezpiecznych przedmiotów)

• rozpoznawanie nastroju

• kontrola dostępu (rozpoznawanie
osób po twarzy i/lub chodzie)

• rzuć nam wyzwanie – ogranicza
nas tylko wyobraźnia!

• rejestracja czasu pracy
• rejestracja i analiza zachowań
konsumenckich
• wsparcie systemów ERP/CRM

• informacja o ilości osób
w obiekcie
• wykrywanie porzuconego i/lub
skradzionego bagażu

• ”widzenie” przez ściany
• zdalna kontrola stanu trzeźwości

Dowiedz się więcej

Przyszłość należy do Ciebie!
To oczywiste, że stajemy przed różnymi
wyzwaniami – właśnie dlatego dobierzemy
odpowiednie algorytmy do Twoich
potrzeb.
Skontaktuj się z nami i poznaj możliwości,
jakie daje Ci zastosowanie sztucznej
inteligencji w Twoim miejscu pracy.

Mateusz Zapart
Head of Sales
m.zapart@clevell.ai
+ 48 501 101 045

www.clevell.ai

