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Sistemas para controle de acesso de veículos e cargas por OCR

ICR – Recintos Alfandegados

LetUgo – Estacionamentos de Condomínios e Empresas

IPS – Estacionamentos Controlados

Equipamentos para OCR

SpeedCAM

SmartCAM

FreewayCAM

ParkIT

Document Reader

OCR - Reconhecimento Óptico de Caracteres



A Trade Automação & Controles atua há mais de 20 anos com distribuição de 

produtos de alta performance para sistemas de segurança, automação e controle.

A empresa é pioneira na distribuição de soluções biométricas e sistemas de 

vigilância de vídeo IP no Brasil e conta com parceiros integradores de sistemas 

credenciados. A Trade representa, no território brasileiro, fabricantes nacionais e 

internacionais, oferecendo aos clientes as melhores e mais modernas tecnologias 

do mercado.

A Empresa

O sistema faz o reconhecimento e identificação automáticos dos caracteres de placas de licenciamento de veículos rodoviários nos pontos de 

acesso. O método realiza gestão segura e eficiente de estacionamentos.

A solução permite o gerenciamento de permissões de placas em períodos definidos pelo operador. As placas dos veículos cadastradas são 

reconhecidas e o acesso é liberado sem intervenção humana.  O sistema permite realizar pesquisas avançadas de eventos específicos através 

dos registros armazenados. O sistema possibilita a operação com vários pontos de acesso em um único servidor.

O IPS foi desenvolvido para operar de forma integrada com sistemas de controle de acesso, gestão de pátios e operações de 

estacionamentos controlados / pagos.

IPS - Sistema Inteligente para Estacionamento

O ICR - Reconhecimento Inteligente de Caracteres é a solução capaz de 

reconhecer de forma automática, sem intervenção humana, as placas de 

licenciamento de veículos rodoviários, identificações ISO de contêineres e 

identificações de vagões ferroviários.

Sistema de Reconhecimento Inteligente de Caracteres para fazer captura, 

gerenciamento, processamento e armazenamento de imagens com 

módulos complementares para automação de gates de recintos 

alfandegados. Tecnologia 100% nacional.

ICR Software

É constituído por um conjunto de dispositivos de captura, iluminação e 

sensoriamento desenvolvidos especialmente para aplicação em 

reconhecimento de caracteres. 

ICR Hardware

Solução automatizada de controle de acesso de veículos, 

utilizada para gestão de pequenos estacionamentos ou 

condomínios residenciais e empresariais.

O LetUgo controla automaticamente os portões ou 

cancelas, através de leitura da placa do veículo que 

chega ao controle de acesso. O sistema verifica a placa 

permitindo o acesso dos veículos autorizados.

O sistema permite, além da leitura das placas, a 

visualização de até 4 gates simultaneamente.

LetUgo

ICR - Reconhecimento Inteligente de Caracteres

Câmera tudo-em-um (all-in-one) para 

todos os tipos de aplicação. Captura de 

imagens, OCR, iluminador infravermelho 

e unidade de processamento incorpora-

dos. Possui fácil instalação e é ideal para 

locais com infraestrutura limitada. Conta 

com webserver integrado e recurso de 

controle e mensuração de tráfego aliado a 

Business Intelligence.

Solução inteligente para Reconhecimento 

de Caracteres em locais de intenso fluxo 

de veículos e em alta velocidade. 

Detecta, controla a velocidade e classi-fica 

os veículos em tempo real, através de 

câmera e radar. Conta com ilumina-ção, 

OCR e Business Intel l igence para 

mensuração de tráfego de embarcados, 

com possibilidade de personalização. 

Equipamento desenvolvido com com-

ponentes que suportam adversidades 

climáticas.

SpeedCam SmartCAM

Produtos com OCR embarcado

Dispositivo inteligente para leitura e 

autenticação automática de documen-

tos como passaportes e visto de cartão, 

que permite controle rápido e eficiente. 

A partir de escaneamento, obtém os 

dados do portador e verifica a veraci-

dade do documento pelas marcas de 

segurança do formulário e/ou pelo chip 

incorporado ao mesmo.

Dispositivo de Leitura

Document Reader

Câmera com sistema de reconhecimento 

de caracteres integrado: robustez para 

tráfego de alta velocidade. Opera por 

detecção de movimento e conta com 

iluminação infravermelha incorporada. 

Aplicação em controle de tráfego, 

pedágios, cálculo de rotas e monito-

ramento de tráfego de trens e metros.

Câmeras para sistema de reconhecimento 

de caracteres em estacionamento e 

controle de acesso de veículos.

Conta com assistente de configuração 

incorporada e webserver integrado. Ideal 

para controle de acesso a estaciona-

mentos, áreas restritas,identificação de 

veículos durante processo de pesagem e 

controle de vagas.

FreewayCAM ParkIT

Câmeras especiais para OCR
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estacionamento
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Soluções OCR Dados são 

disponibilizados 

para utilização por 

softwares 

integrados
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