
PUMATRONIXBraSil

A PUMATRONIX desenvolveu o OCR JIDOSHA que é uma biblioteca de software para leitura automática de diversos códigos 
alfanuméricos. Pode ser integrada facilmente nas aplicações de clientes, como automação da gestão de cidades, segurança 
pública, controle e fiscalização de rodovias (balanças rodoviárias, pedágios e outros), ferrovias, portos, aeroportos e 
estacionamentos.
Prevendo o monitoramento de veículos em locais cuja infraestrutura de processamento escolhida seja a embarcada, 
desenvolvemos um dispositivo industrial denominado MAP (Módulo Acelerador de Processamento).
Ele foi criado para ser utilizado com a linha de equipamentos de captura de imagens ITSCAM e utiliza o mesmo protocolo 
aberto de comunicação. Assim, instalações novas e em operação podem ser beneficiadas com a redução no tempo de 
processamento das imagens em busca da placa do veículo registrado.

PROCESSAMENTO DIGITAL
DE IMAGEM

LAP/OCR, MÓDULO ACELERADOR DE PROCESSAMENTO

JIDOSHA, MAP

APLICAÇÕES
•  Concessionárias e pedágios
•  Fiscalização de trânsito
•  Cidades inteligentes

•  Balanças rodoviárias
•  Gates portuários
•  Controle de acesso veicular

•  Versões para Windows 32 e 64 bits, Linux 32 e 64 bits x86, 
Linux para ARM (com ou sem aceleração por hardware/
FPGA), Android e embarcada na linha ITSCAM. Outras 
plataformas sob consulta

•  Compatível com várias linguagens de programação, como C, 
C++, .NET, Java, Delphi, Python

•  Suporte a multithread/multiprocesso

•  Controle da licença através de hardkey USB (não requer 
instalação de driver) ou arquivo de licença (Android e ARM 
com aceleração por hardware/FPGA)

•  Cada biblioteca é composta por uma DLL (Windows) ou 
shared object (Linux) e wrappers para uso a partir de 
diversas linguagens de programação

OCR
•  OCR para leitura de placas de veículos regulamentadas 

pelo CONTRAN
•  Suporte a múltiplos países
•   Pode ser utilizada embarcada em outros dispositivos

JIDOSHA LPR

•  Hardware dedicado para processamento de OCR
•  Análise e rápido processamento de imagens a 10 fps
•  Configurações via interface web

MAP

•  Reconhecimento de códigos de contêineres (padrão ISO 
6346)

JIDOSHA CONTAINER

•  Reconhecimento de códigos de vagões (padrão RFFSA)
JIDOSHA RAIL
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações do MAP
Peso aproximado 250g
Material Alumínio
Temperatura de operação -30° a 60°
Dimensões 139mm x 88mm x 25mm (C x L x A)
Alimentação 24 VDC, 1A
Temperatura de operação -10° a 60° C
Ethernet PoE Padrão 802.3af
Comunicação Alternativa USB – A
Armazenamento 32 GB MSD
Relógio RTC
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