
 Reduz o tempo ocioso
Implementar o AEM reduzirá significativamente o tempo ocioso da 
rede de vigilância para administradores. Quando uma câmera ou um 
servidor fica inativo, os administradores podem identificar falhas de 
câmera, problemas de armazenamento e interrupções de energia 
no local, de modo a garantir o máximo de eficiência e a consistência 
na proteção de propriedades e ativos. 

 Aumenta a segurança da segurança
Descubra um novo nível de segurança de rede por meio do AEM 
com a capacidade de fazer atualizações rápidas e fáceis. Ter um 
software atualizado ajuda a manter pontos de rede, como câmeras 
e servidores, seguros com as atualizações mais recentes. O AEM 
também permite que os administradores definam explicitamente 
as configurações que não podem ser alteradas por operadores locais, 
evitando assim problemas de conformidade inconsistente. 

 Gerenciamento de múltiplos locais
O Aimetis Enterprise Manager é a única plataforma que oferece 
gerenciamento centralizado da nuvem. Gerencie implementações 
de vigilância por vídeo no mundo todo de um único painel 
administrador. Isso é ideal para organizações no varejo, transporte, 
bancos e logística que fiscalizam a segurança de múltiplos locais 
a qualquer momento.

 Baixo Custo Total de Propriedade
O gerenciamento centralizado da nuvem por meio do AEM reduz a 
configuração inicial e o tempo de administração contínuo, mantendo 
a equipe pequena e apresentando um custo total de propriedade 
mais baixo para qualquer sistema de vigilância por vídeo. 
Atualizações de software para câmeras e servidores também podem 
ser gerenciadas de modo centralizado, otimizando as tarefas 
de administração e reduzindo a tarefa extenuante de atualizar 
manualmente centenas de câmeras e pontos periféricos da rede. 

Aimetis Enterprise Manager™

Aimetis Enterprise Manager
O Aimetis Enterprise Manager (AEM) proporciona 
gerenciamento centralizado com base na nuvem para 
o software de gerenciamento de vídeo (VMS) distribuído 
Aimetis Symphony™, Aimetis Physical Security Appliances™ 
(PSA) ou Aimetis Thin Clients™. Servidores gerenciados se 
conectam de forma segura ao Enterprise Manager, 
permitindo a implementação de atualizações de software, 
o gerenciamento das configurações e o monitoramento 
de status e desempenho por um painel intuitivo e poderoso 
baseado na web, tudo na nuvem.

Principais Benefícios
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O Aimetis Enterprise Manager mudou a forma como gerenciamos 
nossa segurança na Cidade de Waterloo e reduziu 
significativamente nossos custos e riscos de operação.

 Kevin Lobsinger, 
Coordenador de Segurança Corporativa e Propriedade da Cidade 
de Waterloo
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Con�guração de políticas

Gerenciamento de local

Produtos com suporte

Aimetis Symphony 6.14+

Aimetis Physical Security Appliances executando 6.14+

Licenças suportadas: Standard, Professional, Enterprise

Aimetis Thin Client executando 1.2+

Gerenciamento

Gerenciado via web por um painel seguro com base 

no navegador

Administração centralizada dos produtos gerenciados

Administração baseada em funções

Con�gurar backups de servidor localmente ou na nuvem

Gerenciamento de software

Inventário dos softwares Aimetis instalados

Atualização automática dos produtos de software nas 

instalações

Gerenciamento de políticas

Con�gurações gerais

Usuários

Permissões de grupos de usuários

Con�gurações de manutenção

Monitoramento

Sinais do hardware

Monitoramento de conformidade

Uso do armazenamento, RAM e CPU, monitoramento 

de obsolescência

Modelos de implementação

Nuvem pública - A Aimetis fornece e gerencia a infraestrutura

Nuvem privada - O cliente fornece e gerencia a infraestrutura

Nas InstalaçõesPainel Web

Administração
Zero-touch

Monitoramento
de integridade

Atualizações
automáticas

Local 1

Local 2

Local 3

Local 4
etc...

Principais Recursos

• Visibilidade e controle unificados de toda a 
 implementação
• Gerenciamento remoto de atualizações de software
• Monitoramento e alertas automatizados
• Interface do usuário simples e intuitiva
• Conexão de criptografia SSL altamente segura


