
Aimetis Enterprise Manager™

Aimetis Enterprise Manager™ tillhandahåller centraliserad, molnbaserad hantering för distribuerade Aimetis 
Symphony installationer (VMS), Aimetis PSA hårdvara, och Aimetis tunna klienter. Hanterade servrar ansluter säkert 
till Enterprise Manager, vilket gör att du kan distribuera programuppdateringar, hantera inställningar samt övervaka 
prestanda och status via en intuitiv och kraftfull webbaserad instrumentpanel – allt detta från molnet. 

Centraliserad övervakning och administration  - i molnet

• Enhetlig översikt och kontroll via en enda webbaserad 
instrumentpanel

• Ärvd konfiguration från molnet

• Fjärrhantering av programuppdateringar

• Centraliserad säkerhetskopiering

• Automatiserad övervakning och notifiering

• VMS-drift störs inte om anslutningen till Enterprise 
Manager tillfälligt bryts

• Enkelt och intuitivt användargränssnitt

• Säkra anslutningar till AEM via SSL använder minimal 
bandbredd (~30 kB per timme)

• Brandväggsvänliga “phone home”-anslutningar 
upprättas

• Säkra datacentra med hög tillgänglighet (uppfyller 
kraven för PCI/HIPAA)

•  Privat molnlösning tillgänglig

• Flexibel prenumerationsbaserad licensiering

Höjdpunkter
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Produkter som stöds
Aimetis Symphony 6.14+

Aimetis Physical Security Appliances, version 6.14 eller högre 

Licenser som stöds: Standard, Professional, Enterprise 

Aimetis Thin Client, version 1.2 eller högre

Administration
Hanteras via webben med en säker webbläsarbaserad 

instrumentpanel 

Centraliserad administration av hanterade produkter

Rollbaserad administration med mallar

Säkerhetskopiering av server kan konfigureras lokalt eller i 
molnet

Programvaruhantering
Versionshantering av installerad Aimetisprogramvara

Automatisk programuppdatering 

Platshantering
Hantera allmänna inställningar 

Skapa, redigera eller ta bort användare

Redigera behörigheter för användargrupper 

Underhållsinställningar

Övervakning
Serverprestanda och kameror övervakas i realtid 

Utgående eller saknade supportavtal

Epostnotifiering vid avbrott eller andra viktiga händelser

Distributionsmodeller
Offentligt moln – Aimetis tillhandahåller och hanterar 
infrastrukturen 

Privat moln – Kunden tillhandahåller och hanterar 
infrastrukturen

Specifikationer

Policy Configuration

Platshantering

Automatiserad 
(“Zero-Touch”) 

hantering
Hälsoövervakning

Automatiska  
uppdateringar+ +
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520 38

Webbaserad instrumentpanel

Lokal

Gå till  www.aimetis.com för mer information


