
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ułatwia życie: Sterowanie różnymi modelami kamer 
różnych producentów przy użyciu jednego programu 

TEMA Camera Control jest 
najlepszym narzędziem do 
sterowania wieloma 
kamerami szybkimi różnych 
producentów z jednego 
interfejsu użytkownika. 

 TEMA Camera Control obsługuje większość 
dostępnych na rynku kamer szybkich. 

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI – Przyjazny 
użytkownikowi interfejs ułatwia nagrywanie  
i przeglądanie obrazów, ustawianie parametrów, 
korygowanie obrazów i ich automatyczne 
ściąganie. Wszystkie funkcje dostępne są  
z jednego interfejsu użytkownika. 

EFEKTYWNOŚĆ – Wszystkie ustawienia są 
dostępne z jednego interfejsu użytkownika co 
ułatwia obsługę i skraca czas ustawień. W takiej 
sytuacji nie ma potrzeby wykonywania wielu 
szkoleń dotyczących wielu programów. 

NIEZALEŻNOŚĆ – użytkownik może wybrać 
najlepszą kamerę do swoich zastosowań 
niezależnie od stosowanych poprzednio. Jedno 
oprogramowanie dla wszystkich modeli i marek 
kamer. 

INTEGRACJA – TEMA Camera Control jest  
w pełni zintegrowane z systemem analizy ruchu 
TEMA, który oferuje Image Systems. Użytkownik 
może rozpocząć śledzenie i przeprowadzić analizę 
bezpośrednio po ściągnięciu sekwencji obrazów 
bez potrzeby opuszczania programu. 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

Interfejs użytkownika 

Windowsowy interfejs użytkownika TEMA umożliwia 
ustawienie testu w bardzo elastyczny sposób. Operator może 
łatwo podłączyć jedną lub wiele kamer, nagrać sekwencje 
obrazów, nanieść poprawki na obrazy i zapisać obrazy w 
jednym z wielu formatów  

Wiele modeli / wiele marek  

TEMA Camera Control obsługuje większość cyfrowych 
modeli kamer szybkich dostępnych na rynku. Nowe modele są 
dodawane do listy na bieżąco. Image Systems wprowadza też 
możliwość obsługi modeli kamer zgłoszonych przez klienta. 

Korekcja obrazów 

TEMA Camera Control udostępnia narzędzia do korekcji 
jasności, kontrastu, współczynnika kontrastowości gammy dla 
każdej barwy, a także odcienia i nasycenia. Głów narzędzie do 
korekcji obrazu to White Balaning, RGB Waveform oraz 
Vector Scope. Operator dokonuje korekcji z wykorzystaniem 
windowsowej techniki „kliknij i przeciągnij” 

Enterprise Edition  

Enterprise Edition wprowadza do TEMA Camera Control 
wiele nowych udogodnień ważnych dla dużych odbiorców: 
Wcześniej zdefiniowane procesy, systemy planowania testów, 
podział zadań, metody magazynowania danych, wysoka 
wydajność testów. Wszystkie te udogodnienia zostały 
wprowadzone do TEMA Camera Control Enterprise edition. 

Integracja systemu 

Image Systems oferuje oprócz oprogramowania również cały 
system okablowania, skrzynki połączeniowe, komputery  
i urządzenia do komunikacji pomiędzy komputerami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image Systems AB to Twój partner w analizie ruchu. Oferuje zarówno 
standardowe produkty jak i gotowe projekty na specjalne zamówienie. 
Standardowy produkt obsługuje proces  cyfryzacji danych, kontroli 
wielu kamer, śledzenia i analizy sekwencji obrazów, a także 
 przedstawiania wyników. Firma ma duże doświadczenie w projektach 
specjalnych. Typowy projekt składa się z rozwoju oprogramowania, 
integracji z obecnym systemem, instalacji, testów, szkolenia i obsługi 
technicznej.  


