
 

 

WYS RATKAISUT JA 

HIKVISION ANPR-KAMERAT 
 

WYS Palvelualusta ja Hikvisionin ANPR-kamerat muodostavat älykkäitä, 
automatisoituja ja kustannustehokkaita ajoneuvojen kulun- ja 
paikoituksenhallinnan ratkaisuja, joita voi käyttää ja hyödyntää monin eri 
tavoin eri ympäristöissä. 

Erilaiset toimintatavat ja datat käytössäsi 

Nämä ajoneuvon kulun- ja paikoituksenhallinnan ratkaisut mahdollistavat: 

• Useita kameroita – yksi toimipaikka 

• Useita kameroita – useita toimipaikkoja 

• Keskitetty hallinta 

• Keskitetty tietokanta kaikille kameroille 

• Yksittäiset luvat perustuen aikaan, käyntiaikoihin, ajokaistaan, 
paikkaan jne. 

• Palvelun käyttäjät voivat itse ylläpitää ajoneuvotietojaan 

Voit luoda asiakaskohtaiset ajoluvat ja lupakäytännöt ja valita 
ajolupaan/ajolupiin liitettävän turvallisuustason useista erilaisista 
turvallisuustasoista myös jopa eri vuorokauden ajoille. 

WYS Palvelualusta käsittelee dataa rajoittamattomasta määrästä portteja 
ja ajokaistoja. Kaikki käytettävissä oleva data on vapaasti yhdisteltävissä 
Dashboard-näkymiksi ja -raporteiksi. Alkuperäinen data on silti edelleen 
käytettävissä. Dashboard-näkymät ja -raportit on luotavissa eri muuttujien 
perusteella: 

• Ajoneuvoon perustuen: käynnit, käyntien määrä, alueella olevat, 
alueet jne. 

• Porttiin/portteihin ja alueisiin perustuen: ajoneuvomäärät ajan 
myötä, ajoneuvotyypit, ajosuunnat jne. 

• Lupiin perustuen: lupien määrä tyypeittäin, eri ajankohtina jne. 

• Inventaarioihin perustuen: ajoneuvot tiettynä ajanhetkenä 
tietyllä alueella. 
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Visualisoi ja jaa dataa kuten haluat 

 
Raportointi-sovelluksen avulla visualisoit dataa. Yksilöllisiä dashboard-
näkymiä voidaan luoda kullekin käyttäjälle ja käyttäjäryhmälle. Valitse 
vapaasti, mitä haluat katsoa dashboard-näkymässä. Eri näkymiä voi olla 
niin monta kuin tarvitaan.  Dashboard-näkymän voi tehdä vaikka useista 
eri raporteista, jotka on luotu käyttöön. 
 
Voit lähettää automaattisesti raportteja yritysten ylläpitäjille, käyttäjille, 
vartijoille jne. 
WYS Palvelualustan tehokkaan käyttäjäoikeuksien hallintatyökalun 
avulla määritetään mitä dataa, dashboard-näkymiä ja raportteja käyttäjä 
on oikeutettu katsomaan. 
 

Hallinnoi laitetietoja, tapahtumia ja hälytyksiä 

Suorituskyky-sovelluksen avulla 

 
Suorituskyky-sovelluksen avulla valvot helposti kaikkia liitettyjä Hikvision-
laitteita 24/7.  

• Visuaaliset statusindikaattorit auttavat havaitsemaan ja 
pääsemään heti ongelmien ytimeen 

• Automaattiset vikaviestit voidaan lähettää esim. 
ylläpitoyritykselle, vastaavalle johtajalle jne. 

• Visuaaliset raportit auttavat selventämään laitestatuksia 

• Myös lokitiedot voidaan visualisoida, jotta nähdään esim. 
käyttötrendejä. 

Suorituskyky-sovelluksen avulla hälytykset, tapahtumat ja 
toimintaohjeviestit voidaan lähettää esim. henkilökunnan, johdon ja 
vartijoiden mobiililaitteisiin. Reitityssäännöt ovat vapaasti valittavissa. 
 

Järjestelmän perustaminen ja käyttö toiveidesi mukaan 

 
WYS Palvelualusta on käytettävissä aina, kaikkialla ja kaikilla laitteilla. 
WYS Ratkaisut sopivat kaikkiin ympäristöihin: 

• Yksittäinen yritys, paikallinen lähiverkkoratkaisu 

• Monitoimipaikkainen konserni, yksityinen pilvipalveluratkaisu 

• SaaS palvelu useille yrityksille ja toimipaikoille, palveluntarjoajien 
palveluverkkoratkaisu. 

Myös muut Hikvisionin kamerat kuten AI-, kävijälaskenta- ja 
lämpökamerat, voivat olla datalähteinä, ja yhdessä kamerassa voi olla 
useita datalähteitä itsessään. WYS Palvelualusta käsittelee erikseen 
dataa jokaisesta lähteestä. 
 
Hikvision ANPR-kamerat: 

• 2MP DeepinView ANPR Moto Varifocal Bullet Camera 

• 4MP DeepinView ANPR Moto Varifocal Bullet Camera 

 
 

  

 

Web Your Services Oy 

WYS (Web Your Services Oy) on suomalainen ohjelmistoyritys, joka kehittää ratkaisuja vaativiin toimintaympäristöihin. Sen älykäs 

palvelualusta ja AI sovellukset prosessoivat ja jalostavat dataa, joka on saatu AI-kameroista ja muista laitteista ja järjestelmistä. 

Käyttämällä WYSin ratkaisuja yritykset ja yhteisöt voivat automatisoida prosessejaan, lisätä tehokkuutta, vähentää hallintoa ja 

parantaa kannattavuutta. Parhaimmillaan WYSin tuottamat ratkaisut ovat luoneet asiakkaille täysin uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia. WYSin ratkaisuja käytetään yli kymmenessä maassa. Yhden kuukauden aikana ratkaisujemme kautta 

menee yli 1.000.000 ajoneuvoa, yli 2.500.000 ihmistä ja yli 100.000.000 tapahtumaa. WYS sijaitsee Helsingissä ja on kehittänyt 

sovelluksia yrityskäyttöön vuodesta 2010.           08/2020 


