
Aimetis Enterprise Manager™

O Aimetis Enterprise Manager™  é um sistema na nuvem de gestão centralizada de ambientes distribuídos 
Aimetis Symphony, Aimetis Physical Security Appliances (PSA) ou Aimetis Thin Clients. Os servidores geridos conectam-
se ao Enterprise Manager, permitindo assim que seja realizada a atualização do software, configurações globais e 
monitoramento do estado de saúde e desempenho de equipamentos através de um painel intuitivo e poderoso baseado 
em browser web, tudo através da nuvem.

Gestão na Nuvem de Redes de Vídeo Distribuídas

•	 Unifica a visibilidade e controle de todos os sistemas 
através de um painel baseado em browser web

•	 Gerenciamento de Configuração através da Nuvem

•	 Gerencia remotamente as atualizações do software

•	 Backups Centralizados

•	 Automatiza o monitoramento de alertas

•	 A operação do Symphony não é interrompida se a 
conectividade com o Enterprise Manager é perdida  

•	  Interface de usuário simples e intuitiva

•	 Conexão segura com o AEM através de SSL, usando o 
mínimo de banda (Aprox. 30 KB por hora)

•	 Conexões Unilaterais à Nuvem, sendo compatível com 
o uso de Firewalls

•	 Altamente disponível e seguro (conformidade PCI / 
HIPAA)

•	 Disponível também como nuvem privada

•	 Licenciamento flexível baseado em subscrição

Destaques
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Produtos Compatíveis
Aimetis Symphony 6.14 ou superior

Aimetis Physical Security Appliances 6.14 ou superior

Licenças suportadas: Standard, Professional, Enterprise

Thin Client Aimetis a partir da versao 1.2

Gestão
Gerenciado via web utilizando um painel seguro baseado em 
browser

Administração centralizada de produtos gerenciados

Administração baseada em perfis de usuários

Configure os backups dos servidores localmente ou na nuvem

Gestão do Software
Inventário de software instalado Aimetis

Atualização automática dos softwares instalados

Gestão de políticas
Configurações gerais

Usuários

Permissões de grupos de usuários

Configurações de manutenção

Monitoramento
Estado de saúde dos hardwares

Monitoramento de compliance

Monitoramento de uso de storage, memória, processamento

Modelos de Instalação
Nuvem Pública - Aimetis fornece e mantém a infraestrutura

Nuvem Privada - O cliente fornece e mantém a infraestrutura

Especificações

Painel Web

Configuração de Políticas

Gestão do Site

No local

Para saber mais, visite www.aimetis.com


