OCR/LAP - Leitor Automático de Placa
sinal i za ç ã o

v i á r i a

Segurança e Fiscalização
O OCR/LAP Arcosinal caracteriza-se por ser um sistema de leitura automática de placas para controle de acesso
de veículos a áreas restritas, rodízios municipais, além de fiscalizar a frota efetuando a verificação on-line da situação
atual dos veículos junto aos órgãos oficiais do trânsito.
Com um moderno software o OCR/LAP Arcosinal permite consultas rápidas e on-line nos bancos de dados dos órgãos
fiscalizadores, gerando alertas com informações precisas sobre a situação de cada veículo, tais como:
Veículo roubado, licenciamento, IPVA, veículos clonados, etc. Constatada alguma irregularidade o sistema passa
automaticamente a informação para o órgão de trânsito responsável para providências cabíveis em lei.

Vantagens:
Monitoramento e comunicação on-line com o centro de controle
de operação sem a necessidade de intervenção do operador;
Equipamentos de fácil operação;
Agilidade no processamento das infrações de trânsito;
Programação flexível de horários de
operação pelo usuário;
Relatórios estatísticos (engenharia de tráfego);
Suporte técnico especializado;
Controle de veículos irregulares (sociedade).
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Características:
O sistema embarcado permite a fiscalização dos veículos estacionados e em movimento nas vias de trânsito
apresentando ainda:

Geração de provas visuais digitais com informações relativas
a situação dos veículos perante aos órgãos oficiais de trânsito
(licenciamento, IPVA, roubo, etc). As imagens contem dados como:
data, hora, minuto, segundo, local e o código da infração, além
da marca e placa do veículo;
No módulo estático com PDA/Palm o oficial de trânsito é avisado
com antecedência sobre a irregularidade do veículo, podendo escolher
o tipo de abordagem adequada para cada situação;
Câmera digital de alta resolução sem necessidade de tratamento da
imagem;
Capacidade de atuar diferentes tipos de carros, motos e caminhões
em um mesmo equipamento, além de fornecer dados estatísticos
sobre quantidade e fluxo veicular.
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