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Aimetis Symphony™ 7
O software de gerenciamento de vídeo mais
escalável com análise de vídeo nativa
O Aimetis Symphony 7 é o novo marco de software de gerenciamento
inteligente de vídeo (VMS). Altamente escalável e fácil de configurar e
usar, o Symphony é a solução perfeita para instalações de servidor único
e implementações multisservidor de missão crítica.

• O VMS mais escalável do mercado
• Análise de vídeo nativa

O Symphony pode ser gerenciado centralmente por um cliente

• Alta segurança

administrador seguro e fácil de usar na nuvem. Equipado com
a análise nativa líder de mercado, o Symphony está um nível acima

• Gerenciamento de nuvem centralizado

da concorrência.

• Menor custo total de propriedade

Symphony entrega resultados para os clientes
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O Aimetis Symphony é exatamente o tipo de solução inteligente
de vigilância por vídeo que nós estavamosprocurando. Ele satisfaz
nossas necessidades analíticas em termos de confiabilidade e
precisão, mesmo com chuva, vento e neve. O Symphony se
tornou a espinha dorsal da solução de vigilância.

O Aimetis Symphony é um componente essencial na
segurança e nas operações de aeroportos. Ele garante o fluxo
tranquilo de operações, ajuda a evitar e resolver crimes e
fornece às equipes de emergência as informações necessárias
em situações especiais.

- Gerente de projeto corporativo e segurança
de TI Volkswagen Sachsen GmbH, Zwickau

- Michael Zaddach, Diretor de informática
do aeroporto de Munique
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Principais Benefícios
Cliente Operador

Ecossistema aberto
O Aimetis Symphony pode ser instalado em hardware
comercial comum. Suporta milhares de codificadores
e câmeras em rede, assim como padrões da indústria,
como Onvif Profile S e Profile G. Diversas integrações
de fábrica com produtos PSIM, Intrusão e Controle de
Acess aumentam a eficiência do operador fornecendo
uma perfeita visualização de eventos. A REST API
garante que você não ficará preso em uma solução
proprietária.

Navegação de câmera

Painéis de vídeo

A lista de câmeras fornece aos
usuários a navegação e o status
das câmeras, incluindo o status
de gravação e eventos de
movimento e alarme.

Cada painel pode ser usado
para reprodução de vídeos
gravados ou ao vivo sem a
necessidade de abrir uma guia
de reprodução separada.

Menor custo total de propriedade
O Symphony apresenta o menor custo total de
propriedade consolidando servidores, reduzindo
o licenciamento da Microsoft e aprimorando a
eficiência do usuário.
A exclusiva arquitetura multisservidor do Symphony
elimina a necessidade de servidores de gerenciamento,
pois os servidores de gravação assumem a responsabilidade.
O recurso de failover de servidor está incorporado no
software, sem a necessidade do Windows Clustering,
o que reduz substancialmente a complexidade da
configuração e do licenciamento Microsoft. A análise
de vídeo nativa reduz ainda mais o impacto do servidor,
eliminando os servidores dedicados de análise
e aumentando a eficiência do operador.

Metadados
As decorações analíticas são
sobrepostas no vídeo,
fornecendo ao usuário feedback
visual em áreas de interesse.

Barras de ferramentas
vinculadas ao contexto
As barras de ferramentas se
sobrepõem ao vídeo, o que reduz
o acúmulo de imagens e oferece ao
operador os botões relevantes para
a tarefa atual.

Cliente Administrador Baseado na Web
Templates de câmeras

Acesso de dispositivos

A configuração de câmera pode
ser definida e gerenciada
centralmente por meio da
criação e aplicação de templates
à(s) câmera(s).

O Symphony oferece diversas
integrações de controle de
acesso eletrônico direto de
fábrica.

Assistente de câmera

Add-Ons

É fácil adicionar câmeras com
o assistente de descobrimento
automático, que permite aos
usuários adicionar, nomear e
configurar câmeras em três
etapas simples.

É possível adicionar a análise
de vídeo câmera por câmera.

Fácil de usar
Um cliente web otimizado e baseado em HTML5
é dedicado para administração. Isso permite que o
administrador configure todo o sistema de modo
conveniente em um navegador de internet em vez de
instalar e fazer a manutenção de um cliente Windows.
O cliente operador baseado em Windows é dedicado
para o monitoramento de vídeo e alarme. O design
centrado em vídeo e organizado permite que o
operador se concentre no monitoramento de vídeo.

Portfólio de soluções
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Principais Recursos
Alta escalabilidade
O Aimetis Symphony é altamente otimizado para gravação
e transmissão de vídeos, o que reduz o hardware no local.

Cliente Administrador Baseado na Web
Os administradores têm agora um cliente web dedicado
baseado em HTML5, eliminando a necessidade de instalar
e fazer a manutenção de um cliente de gerenciamento
baseado em Windows. O cliente web pode ser acessado de
qualquer lugar do mundo, com criptografia SSL de alta
segurança, através dos principais navegadores.

Gerenciamento de nuvem centralizado
Usando o Aimetis Enterprise Manager™, é possível gerenciar
centralmente o Symphony, o que reduz drasticamente o
esforço administrativo normal de implementações
multilocais. É possível centralizar as atualizações, a
configuração e o monitoramento de integridade do
software, de modo a garantir uma implementação de vídeo
robusta e atualizada, limitando assim os custos operacionais
e o tempo de inatividade.

Análise nativa
O Symphony foi desenvolvido do zero com suporte para
análise de vídeo. Ele também oferece suporte à análise da
Aimetis incorporada ou baseada no servidor e a aplicativos
de terceiros através do mecanismo de metadados. Os
aplicativos de análise incluem rastreamento de movimento,
rastreamento automático de PTZ, contagem de pessoas e
muitos outros que aprimoram a gravação e a utilização da
vigilância por vídeo.

Alta segurança
O Symphony emprega criptografia SSL em todas as
comunicações para garantir uma implementação segura.
Testes de invasão regulares são realizados proativamente
para identificar e resolver possíveis falhas de segurança
no Symphony.

Failover de servidor e storage
O Aimetis Symphony entrega com eficiência o recurso
integrado de failover sem a necessidade de Microsoft
Clustering caro e servidores adicionais. Nunca um VMS de
alta disponibilidade foi tão acessível ou fácil de configurar.

Aimetis Symphony Mobile™
Fique conectado e não perca nada em momentos cruciais com
o Aimetis Symphony Mobile.
Conecte-se totalmente ao Aimetis Symphony e a um
E4000/E7000 Physical Appliance de qualquer lugar do mundo
com seu smartphone ou tablet. Visualize e reproduza vídeo,
controle câmeras pan-tilt-zoom (PTZ), gerencie dispositivos E/S,
receba notificações de botão de alarme e muito mais.

Suporte a dispositivos Android e iOS
Exibição ao vivo e de gravação em vídeo h.264
sem transcodificação
Suporte a análise de vídeo
Comando de PTZ
Gerenciamento de alarme
Conecte-se com múltiplos servidores

Ext. escritório

O modelo de licenciamento mais simples da indústria
Uma câmera. Uma licença. Sem custos ocultos. E ponto final.
Standard
• Sem limite de câmeras por servidor
• Suporte a armazenamento na ponta
• Resposta automática a alarmes
• Suporte a câmeras multifluxos
• Gravação contínua em
movimento ou alarme
• Mapa do local integrado
• Suporte a dispositivos
móveis (iOS/Android)
• Suporte a análise de vídeo

Professional

Enterprise

Os recursos do Standard mais:

Os recursos do Professional mais:

• Suporte multisservidor
• Integração com o Microsoft
Active Directory
• Integrações com sistemas de terceiros
(p.ex. Integração de controle de acesso)

• Failover de servidor
• Failover de storage
• Video Wall
• Mapas GIS
• Balanceamento de carga

Análise de cortesia com qualquer licença
Três mecanismos de análise de vídeo inteligente estão
incluídos em todas as compras do Aimetis Symphony 7,
independentemente do nível da licença.
Detecção de movimento

Perda de sinal

Adulteração na
câmera

Análise de vídeo nativa da Aimetis
Transforme o vídeo IP em mais do que uma ferramenta de
monitoramento passivo com a implementação da análise
de vídeo que está perfeitamente incorporada no Aimetis
Symphony 7. Cada análise é especialmente projetada para
segurança física e aplicativos de inteligência de negócios,
agregando valor em diversos mercados verticais.
Com alerta em tempo real, pesquisa em vídeo inteligente
e geração de relatórios, a análise de vídeo nativa do
Aimetis fornece as ferramentas para mudar a forma como
as organizações capturam e usam vídeo em rede.

Licença automática
de Reconhecimento de placas

Rastreamento externo
de pessoas e veículos

Rastreamento interno
de pessoas

Rastreamento automático
de PTZ

Detecção de objetos
abandonados ou removidos

Detecção de multidão
da Aimetis

Reconhecimento
facial da Aimetis

Aimetis Physical Security Appliances™

E4000

E7000

Instala até 32 câmeras

Instala até 24 câmeras

Nunca foi tão fácil configurar o melhor sistema de
gerenciamento de vídeo da indústria com nossa suíte de
Aimetis Physical Security Appliances. Essa suíte de dispositivos
combina um hardware de fator de forma pequeno e de
propósito específico com o Aimetis Symphony, criando uma
plataforma de vigilância por vídeo inteligente de alto
desempenho. Ideal para varejos com pouco espaço, postos
de gasolina, ambientes adversos, o Aimetis Physical Security
Appliances permite uma instalação flexível e uma solução
simples para o gerenciamento de vídeo em rede.

Portfólio de soluções
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Aimetis E4000
Physical Security Appliance™
Principais Benefícios
Fácil de usar

Aimetis E4000 Series Physical
Security Appliance
Mantenha seu sistema de vigilância enxuto e dinâmico
com o Aimetis E4000 Physical Security Appliance (PSA).
O E4000 PSA é um sistema completo de gerenciamento
de vigilância por vídeo que combina hardware específico
com o gerenciamento de vídeo Aimetis Symphony™ em
um único pacote. O E4000 series é a solução ideal para
ambientes com pouco espaço, como pequenos varejos,
postos de gasolina e ambientes adversos.
O alto desempenho não precisa ser complexo.
O processador integrado Intel® Celeron® fornece um
desempenho sem igual, com baixa geração de calor e
necessidades mínimas de resfriamento, proporcionando
mais estabilidade e longevidade.
Uma estrutura resistente em alumínio, com aletas
dissipadoras de calor, elimina o calor do processador e
permite que o sistema opere em ambientes inadequados
para PCs comerciais comuns. Para proporcionar
flexibilidade de instalação, o E4000 pode ser montado
em uma parede ou em um rack, garantindo a fácil
colocação em qualquer cenário.
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O Aimetis E4000 Series PSA junta o melhor software de
gerenciamento de vídeo do mercado, o suporte a análise
nativa e a geração de relatórios em um único dispositivo
fácil de usar.

Software Aimetis Symphony Integrado
O premiado VMS Aimetis Symphony está integrado
diretamente em cada E4000 PSA, garantindo a
implementação impecável de software e hardware, em
um único dispositivo, para até 32 câmeras. Não é preciso
consultar vários fornecedores de hardware e produtos
quando a melhor opção vem em um único dispositivo
de alto desempenho.

Implementação flexível
O E4000 oferece opções de implementação extremamente
flexíveis. Com baixa produção de calor, armazenamento
expansível, NAS ou interno, e formato pequeno, o PSA é a
solução perfeita para instalações com espaço limitado que
precisam de equipamentos de hardware pequenos.

Produtos complementares
Mais do que apenas uma solução autônoma, o Aimetis PSA
abre as portas para um ecossistema sem precedentes que
revoluciona o gerenciamento da segurança. A integração
perfeita do PSA com o Aimetis Outdoor Object Tracker™,
Thin Client™ e Aimetis Enterprise Manager™ coloca o
gerenciamento centralizado de todo o seu sistema de
segurança na ponta de seus dedos.

Recursos e especificações
Modelo

E4000

SO
Armazenamento
de vídeo

*

E4010 E4020 E4040
64 GB mSATA
1 TB

2 TB

4 TB

E4060

• Operado pelo software de gerenciamento de vídeo
6 TB

Licenças base

2

4

8
2x GbE

Ethernet

16

4

USB

8/8

E/S integrada
Protocolos de rede

DHCP, SMTP, SNMP
Com NAS

Armazenamento

Sim

ONVIF

0 a 40 ˚C

Temp. operacional.

268 L x 174 P x 44 A

Peso

3,1 Kg

Tensão de entrada

12 VDC

Conformidade
Kit de montagem
Garantia

24

rígido de 3,5” compatível com hot swap

• Suporta a instalação de até 32 câmeras
• Suporte a câmeras de diversos fabricantes
• E/S integrada
• Compatível com análise de vídeo incorporada e no PC
• As opções de visualização incluem Cliente Windows,
web, dispositivos iOS/Android

estendido

Dimensões (mm)

inteligente Aimetis Symphony

• Fator de forma pequeno e sem ventoinha com disco

Symphony Standard

VMS

Principais Recursos

CE, FCC, RoHs

• Servidores SMTP e DHCP onboard facilitam
a configuração de redes de câmeras isoladas

• Opções flexíveis de instalação, opções de montagem
em parede, trilho DIN e desktop

• Gerenciamento centralizado do dispositivo através
do Aimetis Enterprise Manager

Parede, trilho DIN incluso
3 anos para hardware e software

* Fornecido pelo cliente

Alarme

Câmera IP

Sensor/Relé
Aimetis Symphony
Web Client

Aimetis E4000
Painel de alarme
Cliente móvel
Aimetis Symphony
Windows Client

Portfólio de soluções
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Aimetis E7000
Physical Security Appliance™
Principais Benefícios
Instalação rápida e simples
Projetado para minimizar o tempo de instalação e configuração,
o E7000 não requer instalação nem ativação de software.
Os servidores DHCP e SMTP incluídos facilitam a configuração
de redes de câmeras isoladas.

Fácil de usar

O Aimetis E7000 Series Physical
Security Appliance (PSA)
combina hardware específico com o software de análise e
gerenciamento de vídeo Aimetis Symphony para criar uma
plataforma de vigilância por vídeo inteligente de alto
desempenho para instalações com até 24 câmeras.
O design robusto e sem ventoinha e as opções flexíveis
de instalação tornam o E7000 Series a solução ideal para
ambientes com pouco espaço, como pequenos varejos,
postos de gasolina e ambientes adversos.
Opções de visualização do software: Cliente Windows,
Web, iPhone/iPad e Android.
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Com a melhor combinação do setor de gravação, gerenciamento,
análise e geração de relatórios de vídeo, os usuários se
beneficiam com o uso de uma única GUI que elimina a
necessidade de alternar produtos de vários fornecedores.

Opções flexíveis de armazenamento
Grave vídeos em (quase) qualquer dispositivo de armazenamento,
incluindo: interno, externo (via eSATA), NAS, cartão SD de câmera
e outros. Com o suporte à gravação em câmeras locais, a
escalabilidade e a disponibilidade gerais do sistema de vídeo
aumentam, permitindo que as câmeras funcionem como
dispositivos de armazenamento redundantes.

Plataforma de hardware de finalidade
específica
O Aimetis E7000 Series é projetado para uma implementação
flexível em qualquer cenário. O processador Intel® Celeron®
ou i7 incorporado proporciona um desempenho sem igual com
baixíssima geração de calor e requisitos mínimos de resfriamento,
o que resulta em maior estabilidade e longevidade. Uma
estrutura resistente em alumínio, com aletas dissipadoras de
calor, elimina o calor do processador e permite que o sistema
opere em ambientes inadequados para PCs comerciais comuns.
Para proporcionar flexibilidade de instalação, o E7000 pode ser
montado na parede ou em um rack.

Recursos e especificações
Modelo

E7020A

CPU

E7040A

E7060A

Intel® Core™ i7-2655LE
2,2 GHz
4 GB

RAM

Win 7 incorporado em um Flash Drive de 16 GB

SO
Armazenamento

2 TB

4 TB

6 TB

Standard

6

14

22

Enterprise

2

2

2

Licenças de
Symphony:

Ethernet

2x GbE

USB

Principais Recursos
• Suporte a câmeras de diversos fabricantes
• Suporte a câmeras megapixel
• Grande capacidade de armazenamento interno
• Opções de montagem em parede ou rack
• Fator de forma pequeno e sem ventoinha
• Não é necessária a instalação ou ativação
de software

• Pronto para a análise de vídeo

4

E/S integrada

8/8

Saída do monitor

VGA

Armazenamento

eSATA, NAS

estendido
ONVIF

Sim

Protocolos de rede

DHCP, SMTP, SNMP

Temp. operacional

0 a 40 ˚C

Dimensões (mm)

277 L x 190 P x 67 A

Peso

4,3 Kg

Tensão de entrada

12 VDC

Conformidade

CE, FCC, RoHs

Kit de montagem

Parede (incluso) Rack (vendido separadamente)

Garantia

2 anos

Alarme

Câmera IP

Sensor/Relé
Aimetis Symphony
Web Client

Aimetis E7000

Cliente móvel
Aimetis Symphony
Windows Client

Painel de alarme

Portfólio de soluções
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Aimetis Enterprise Manager™
Principais Benefícios
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
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.

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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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.

Recursos e especificações
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
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+

Configuração de políticas

Gerenciamento
Gerenciado via web por um painel seguro com base
no navegador

Gerenciamento de local

Administração centralizada dos produtos gerenciados
Administração baseada em funções
Configurar 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
Configurações gerais
Usuários
Permissões de grupos de usuários
Configurações de manutenção
Monitoramento
Sinais do hardware

Local 2

Monitoramento de conformidade

Local 4
etc...

Uso do armazenamento, RAM e CPU, monitoramento

Administração
Zero-touch
Monitoramento
Atualizações
de integridade
automáticas

de obsolescência
Modelos de implementação

Painel Web

Nas Instalações

Nuvem pública - A Aimetis fornece e gerencia a infraestrutura
Nuvem privada - O cliente fornece e gerencia a infraestrutura

Local 3
Local 1

Portfólio de soluções
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Aimetis Thin Client™
Principais Benefícios
Aberto e flexível
O Aimetis Thin Client suporta mais de 30 fabricantes de câmera
de rede, de modo que pode ser integrado facilmente em
implementações de segurança existentes e novos projetos.
A instalação demora menos de cinco minutos com a capacidade
de conectar a aplicativos de iPhone e Android para controle
remoto de câmeras e múltiplas configurações de tela.

Sinalização digital

Aimetis Thin Client
Limitado por codificadores de vídeo que não funcionam
com suas câmeras existentes? Pagar por um cliente VMS
caro quando tudo o que você quer fazer é exibir e analisar
a gravação de vigilância? O Aimetis Thin Client é uma
alternativa aberta, simples e econômica para PC
desenvolvida para exibir facilmente vídeos de 1080p
de mais de 30 fabricantes de vídeo em rede.
O Thin Client é perfeito para o propósito duplo de exibir
vídeo de vigilância de IP e gravação promocional. O
dispositivo é ideal para ambientes com restrição de espaço,
como hospitais, bancos e pequenas lojas de varejo, devido
a sua fácil configuração e ao design compacto.

Aproveite o design de formato pequeno do Thin Client e a
funcionalidade de visor de 1080p, sinalização digital de alta
definição direto de um pendrive USB usando uma saída HDMI
integrada. O Thin Client pode ser montado com facilidade
na parte traseira de monitores, TVs e paredes, tornando a
colocação de tela flexível ideal para transmitir anúncios digitais
armazenados ou anúncios importantes.

Fácil reprodução e exportação de vídeo
O Aimetis Thin Client combina perfeitamente com o Aimetis
Symphony VMS para reprodução e exportação de vídeo de
vigilância. Essa funcionalidade do Thin Client é ideal quando
você precisa de uma forma rápida e de baixo custo para analisar
e exportar gravações de vigilância para uso interno ou para
análise por autoridades sem sacrificar a qualidade.

Baixo Custo Total de Propriedade
O Thin Client apresenta o desempenho de que você precisa
com uma fração do custo. Como um produto sem ventilador
e alimentado por PoE, o dispositivo usa 95 por cento menos
energia que um PC Windows. O gerenciamento seguro e
simplificado de TI reduz o treinamento do usuário final, o
que reduz significativamente os custos a curto e longo prazos.
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Recursos e especificações
Principais Recursos

Especificações de hardware
Linux

SO
Saída de vídeo
Visualizações
suportadas

Exibição em tela dividida Smart 2-View
9: 640x 360 @ 20 fps

1: 1920 x 1080 @ 30 fps

Compressão de vídeo

4: 960 x 540 @ 25 fps

12: 480 x 270 @ 10 fps

6: 640 x 450 @ 20 fps

16: 480 x 270 @ 10 fps

H.264, MPEG-4, Motion JPEG

Porta USB 2.0
Ethernet
Segurança

• Decodificador de vídeo de alta definição, com 1080p

1 x HDMI (1080p)

2
1 x Gigabit
Proteção por senha

Protocolos de rede

TCP, UDP, IP, HTTP, RTSP, ICMP, ARP, DHCP, DNS

Temp. operacional

0 - 45 °C

Temp. de
armazenamento

- 20 - 45 °C

Dimensões (mm)

175 L x 120 P x 35 A

Peso
Alimentação
Conformidade
Kit de montagem
Acessórios inclusos

de mais de 30 fabricantes de vídeo em rede
• Capacidade de transmissão ao vivo, de reprodução e
de exportação de vídeo quando conectado ao Aimetis
Symphony
• Sinalização digital por fluxo usando um pen drive USB
• Opções de montagem VESA, de parede ou desktop
• Alimentação por PoE para uso de energia reduzido
• Centralize o gerenciamento de firmware e o
monitoramento de integridade com a integração
Aimetis Enterprise Manager
Opções de controle
Controle por mouse
Tela de toque
HDMI-CEC
Web

600 g
Alimentado por Ethernet IEEE
802.3af Classe 3, máx. 8,5 W

iPhone, iPad, Android

CE, FCC, RoHs
Parede, VESA (vendido separadamente)
1 cabo HDMI, Guia de Instalação

Garantia

2 anos

Portas traseiras

Câmera IP

Controle remoto

Monitor
Switch

Câmera IP

Monitor de toque
(opcional)

HDMI
USB

Aimetis Thin Client
Symphony Server

Mouse

(opcional)

Cliente móvel

Portfólio de soluções
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Aimetis Analytics™
Benefícios
Alta precisão
O Aimetis Analytics mantém altos níveis de precisão nos
ambientes mais complexos. Seja na neve, na chuva, com
sombras ou em situações de pouca luz, o Aimetis Analytics
apresenta o desempenho de que você precisa enquanto
limita o incômodo de alarmes falsos.

Total integração com o Aimetis Symphony
O Aimetis Analytics foi construído do zero para o premiado
sistema de gerenciamento de vídeo Aimetis Symphony™.
A integração perfeita com o Symphony oferece custos mais
baixos de software e hardware enquanto garante maior
eficiência ao operador.

Aimetis Analytics
Faça mais com seu sistema de vigilância por vídeo em rede. O
Aimetis Analytics é ideal para empresas que procuram
um sistema de vigilância mais inteligente e eficiente. Para
organizações que procuram melhores processos
automatizados de segurança, acelerar a análise de gravação
de vigilância com busca inteligente ou incontáveis
aplicações, há um pacote do Aimetis Analytics pronto para
transformar a gravação de vigilância passiva em algo muito
mais potente.
Com alerta em tempo real, pesquisa em vídeo inteligente
e geração de relatórios, o Aimetis Analytics fornece as
ferramentas para mudar a forma como as organizações
aproveitam o poder do vídeo em rede. Comece a usar
a análise de vídeo agora e aumente sua segurança
e produtividade.

14

Portfólio de soluções

Inteligência de Negócios
Aproveite a potência de sua rede de vigilância por vídeo para
ir além da visualização e gravação passivas. Otimize suas
operações de negócios por meio de mapas de calor de tráfego,
contagem de pessoas, identificação de tempo de permanência
e utilização da avançada identificação de placas de veículos.
Saiba mais sobre nossos negócios, funcionários e clientes por
meio de sua rede de segurança e transforme isso em
aprimoramentos organizacionais.

Baixo Custo Total de Propriedade
Faça mais com menos. O Aimetis Analytics proporciona a
redução significativa do custo total de sua rede de vigilância por
vídeo por meio de alertas em tempo real e pesquisa inteligente
de vídeo. Ao reduzir o tempo necessário para monitorar, analisar
e gerar relatórios de dados e gravações, você alcançará um
rápido retorno sobre o investimento da análise de vídeo.

Proteja suas instalações com o Aimetis Analytics
Rastreamento automático
PTZ da Aimetis (Auto PTZ)

O Auto PTZ pode controlar
automaticamente uma câmera
PTZ, tornando-a apta a aproximar
o zoom e seguir pessoas e
veículos em movimento no
campo da câmera. Isso é ideal
para monitoramento de
perímetro externo e fornece
um olhar mais detalhado sobre
pessoas e veículos para fins de
perícia futura.

Rastreamento de Pessoas
em Interior (IPT) da Aimetis

Detecte e rastreie pessoas em
movimento dentro do quadro
de uma câmera. É possível
configurar alarmes para a
detecção de entrada não
autorizada em uma área e
tempos de permanência podem
ser rastreados e registrados para
a detecção de ociosidade
indesejada. Também é possível
criar mapas de calor em lojas de
varejo e espaços públicos para
determinar áreas de maior
tráfego e interesse.

Reconhecimento de Placas
Automático (ALPR) da Aimetis

Reconheça e registre
automaticamente placas de
veículos de mais de 100 países.
Configure alarmes para negar
ou aprovar a entrada de placas
específicas.

Outdoor Object Tracker
(AOOT) da Aimetis

Detecte e rastreie
automaticamente todos os
objetos em movimento no
entorno de seu perímetro
externo com alta precisão,
em qualquer ambiente. Instale
armadilhas de fios, áreas
de alarme e identifique
claramente pessoas e veículos
enquanto garante que sua
instalação está monitorada
o tempo todo de maneira
proativa.

Rastreamento de Pessoas
e Veículos em Exterior
(OPVT) da Aimetis

Detecte e rastreie todos os
objetos com movimento e
classifique-os como pessoas,
veículos ou desconhecido.
Rastreamentos de movimento
são registrados para saber
exatamente de onde cada
objeto veio e onde deixou
o ponto de visão da câmera.

Reconhecimento
facial da Aimetis

Uma análise de vídeo,
idealmente desenvolvida para
instalações de segurança que
exigem uma camada mais sólida
de proteção para controle de
acesso. Com alarmes em tempo
real e pesquisa intuitiva quando
combinado com o Aimetis
Symphony, a análise de vídeo de
reconhecimento facial
transforma o possível em um
sistema de vigilância por vídeo.

Detecção de Objeto
Abandonado e Removido
(LRID) da Aimetis

Monitore as mudanças em um
ambiente para detectar quando
objetos são acrescentados
ou removidos de uma cena.
Configure alarmes para notificar
a equipe de segurança quando
um objeto tiver sido removido
de uma área ou permanecer
abandonado por um determinado
período de tempo. Essa é uma
solução ideal para aeroportos,
estações de trem e outros
espaços públicos.
Detecção de multidão
da Aimetis

Estimativa de ocupação
em tempo real para
implementações internas
e externas, ideal para
monitoramento de espaços
públicos, locais de eventos
e ambientes com capacidade
restrita. A detecção de multidão
também oferece diversas
aplicações de inteligência de
negócios.

Portfólio de soluções
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Aimetis Outdoor Object Tracker™

Principais Benefícios
Vigilância por vídeo em área ampla com
precisão
O Aimetis Outdoor Object Tracker é a solução de vigilância
por vídeo perfeita para monitorar áreas amplas e
perímetros grandes com eficiência e precisão.

Economize tempo e reduza alarmes
falsos

Aimetis Outdoor Object Tracker
Configuração complexa e baixa precisão de análise de
vídeo são coisas do passado. O Aimetis Outdoor Object
Tracker (AOOT) fornece uma barreira protetora ao entorno
de sua propriedade, garantindo rastreamento confiável
e consistente de pessoas e veículos para as câmeras e os
codificadores da rede Axis, sem integrações complexas e
sem sacrificar a precisão do rastreamento. Reduza alarmes
falsos, aprimore os protocolos de segurança e monitore
com eficiência áreas amplas, mantendo o uso da CPU
baixo e reduzindo custos de hardware.

Economize tempo e dinheiro por meio da configuração
de modelagem em 3D e a classificação de objeto fáceis
do AOOT que tornam simples estabelecer regras de alarme
e reduzir significativamente alarmes falsos.

Fácil geração de relatórios e pesquisa
Vá ainda mais longe com o AOOT com o software de
gerenciamento de vídeo (VMS) do Aimetis Symphony™.
Ao transmitir a análise de metadados direto para o
Symphony, o AOOT permite geração de relatórios e
pesquisa de vídeo dinâmicas, para que a equipe de
segurança possa analisar 12 horas de gravação em questão
de minutos.

Recomendo o Aimetis Outdoor Object Tracker para todos os clientes em busca de segurança para seus valores
externos, como pátios com máquinas para aluguel, ferros-velhos, armazenamento externo e concessionárias de
veículos.
- Ed Bodbyl,
Presidente, Sonitrol Security Systems
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Recursos e especificações
Principais Recursos
• Resolução da análise
• Limite de sensibilidade
• Máscara de alarme e rastreamento
• Classificação de objetos
• Calibração de cenas
Produtos suportados
Encoders de vídeo e câmeras Axis ARTPEC-4/5 com suporte
para AXIS Camera Application Platform*
Compatível com Aimetis Symphony 6.14.2 ou superior
Uso
Aplicações externas que precisam de rastreamento de
objetos, classificação e alarmes confiáveis
Aplicações externas que precisam reduzir a CPU do VMS ao
mesmo tempo em que precisam manter a capacidade de
pesquisar, gerar relatórios e definir regras personalizadas
Aplicações externas que precisam cobrir uma área grande
ou um longo perímetro

Configuração das regras

Aplicações externas que exigem a integração com VMS ou
software de terceiros
Gerenciamento
Configuração do aplicativo por navegador de internet ou
diretamente no VMS
Exportação e importação de configurações
Idiomas suportados: Inglês, espanhol, francês, alemão,
português, chinês e sueco
Integração do sistema
Integra-se com o sistema de gerenciamento de evento de
câmera para habilitar a transmissão de eventos para ações
de VMS e câmera, como controle de E/S, notificação,
armazenamento de ponta e etc.

Configuração da análise

Fluxo de metadados
Pela API de transmissão de eventos Axis

Aimetis Outdoor
Object Tracker
Rastreamento de objetos

Eventos de alarme

VMS

Por TCP, E/S direta ou API de transmissão
de eventos Axis

Classificação de objetos
Processamento de alarme

Fluxos de vídeo

Câmera
Axis

Portfólio de soluções
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Reconhecimento de Placas
Automático da Aimetis ™
Principais Benefícios
Aprimore a aplicação e a coleta de taxas
de estacionamento
Rastreie e registre números de placas de veículos para controle de
acesso de veículos automático como uma ferramenta-chave para a
aplicação de taxas de estacionamento. Números de placas e imagens
também podem ser armazenados para futura coleta de taxas sem
a necessidade de um atendente de estacionamento 24 horas.

Aumente a segurança da propriedade
e de divisas
Reconhecimento de Placas Automático
da Aimetis
O Reconhecimento de Placas Automático da Aimetis (ALPR)
habilita gerentes de propriedades, governos, comerciantes e
departamentos de aplicação da lei a rastrear, registrar e relatar
automaticamente placas de veículos com alta precisão. Com
funcionalidade para câmeras de IP e analógicas, o ALPR pode
integrar-se perfeitamente em quase todas as redes de vigilância
por vídeo.

O ALPR oferece um novo nível de proteção para proteger sua
propriedade. Detecte e indexe placas de veículos automaticamente,
e compare-as a listas brancas e negras para proteção de linha de
frente imediata contra veículos indesejados. Combinar o ALPR com
aplicações de controle de acesso e listas negras arquivadas também
cria a solução ideal para cruzamentos de fronteiras e pontos
de verificação de segurança.

Aproveite o poder de dados e aprimore
o serviço ao cliente
Eleve o nível de serviço ao cliente e dos negócios aproveitando
as informações de placa de veículo do cliente. Identifique clientes
conforme entram em sua propriedade e alerte a equipe de serviço
ao cliente com as informações necessárias para fornecer serviço
excelente, como nome do cliente, os motivos para a reunião,
o histórico da reunião, tudo antes de falar com o cliente. Essa
é a solução perfeita para negociantes de carros e oficinas
de conserto automotivo.
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Recursos e especificações
Principais Recursos
• Com suporte para reconhecimento de placa de veículos
de mais de 100 países e regiões no mundo

• Incontáveis cenários de alarme disponível, como listas
brancas e negras

• Funcionalidade e navegação e pesquisa fáceis permite
análise de tendência objetiva

• Detecção de placa em múltiplas faixas de tráfego para
tráfego em movimento ou estacionário

• Interface para dispositivos de E/S externos
• Compatibilidade com câmeras IP analógicas torna
a instalação flexível
Pesquisar no registro
de placas de veículos

Aplicações
Gerenciamento de visitante assistido ou de guichê
de estacionamento
Controle de tráfego
Controle de fronteira
Ferramenta de marketing para registrar padrões de uso
Requisitos de sistema
CPU: Intel dual core
RAM: 2 GB
Espaço no HD: 250 MB
SO: Windows XP ou superior
Aimetis Symphony Enterprise
Slot PCI para chave de hardware

Câmeras IP com LPR

Alarme

Sensor/Relé

Rede

Symphony Server
Symphony Client

Portfólio de soluções
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Aimetis People Counter™
Principais Benefícios
Aprimore a prevenção de perdas
e a segurança
Com os relatórios na câmera do People Counter da Aimetis,
é fácil manter o rastreamento do número de pessoas que
entram e saem em tempo real. Isso é perfeito para saber se os
visitantes a sua propriedade podem ainda estar nas instalações
após fechar, ajudando a diminuir a prevenção de perdas e
manter a equipe da noite segura. A linha de contagem definida
pelo usuário e a contagem inteligente mantêm a precisão alta.

Inteligência de negócios para varejo

Aimetis People Counter
Não há mais razão para confiar em soluções imprecisas,
complexas e caras de terceiros para manter o rastreamento
do número de pessoas que entram e saem de uma loja
ou instalação onde contagens de visitantes precisas são
de extrema importância.
O Aimetis People Counter é a solução perfeita para
contagem interna de pessoas altamente precisa projetada
para entradas e saídas. Através de relatórios facilmente
exportados, é simples identificar tendências de tráfegos e
tomar decisões para aprimorar a segurança e a prevenção
de perdas. O Aimetis People Counter é ideal para
ambientes comerciais, escolas, bancos, instalações
recreativas, prisões e aeroportos.

20
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Ao monitorar os relatórios de entrada e saída por meio do
recurso de geração de relatórios dinâmicos do People Counter
da Aimetis, é fácil identificar os números e as tendências de
visitantes. Otimize os números da equipe e garanta um serviço
de qualidade ao cliente, enquanto mantém os custos de equipe
baixos sabendo os principais dias e horários em que o tráfego
na loja é alto.
A contagem interna de pessoas também é extremamente útil
para fornecer as informações necessárias para saber se uma
promoção ou evento está ajudando a impulsionar as vendas
comparando as contagens precisas de pessoas com a taxa de
transação do dia. As possibilidades de inteligência de negócios
com o Aimetis People Counter são muito robustas.

Pouco espaço ocupado de hardware com
alta precisão
A análise de vídeo do People Counter da Aimetis e a geração
de relatórios são executadas diretamente na câmera em vez
de em um servidor central, aumentando drasticamente a
escalabilidade da análise de vídeo. Isso cria um espaço
ocupado de hardware pequeno, requer infraestrutura de
TI mínima e diminui os custos, enquanto mantém contagens
altamente precisas de pessoas.

Recursos e especificações
Principais Recursos
• Análise de ponta que não requer nenhum investimento
adicional de hardware

• Alta precisão, contagem de pessoas bidirecional
• Relatórios detalhados fáceis de ler e exportar sobre
a contagem de pessoas com interface baseada na web

• Relatórios facilmente visualizados exportados
diretamente no Microsoft Excel

• Gerar relatórios de equipe para ambientes de varejo
• Configuração e ajustes simples para que o pessoal não
técnico monitore e acesse os relatórios com facilidade
e com pouco treinamento
Visualização
ao vivo
Licenciamento
Uma licença por câmera
A licença inclui:
Análise de vídeo (contagem de pessoas bidirecional)
Geração de relatórios na câmera
Integração direta com as edições Standard,
Professional e Enterprise do Aimetis Symphony™
Especificações
Câmeras suportadas: AXIS Camera Application Platform
Com suporte a CPUs ARTPEC-3, ARTPEC-4 e ARTPEC-5 CPU’s.*
Ângulo de câmera recomendado: Diretamente por cima da
cabeça
Altura recomendada da câmera: 3 - 5 metros (12 - 20 pés)
Interface web: Internet Explorer 8 ou superior
Número da peça: AIM-AX-PC

Relatórios

* Para obter os detalhes, consulte www.axis.com

Portfólio de soluções

21

Manutenção e Suporte da Aimetis ™
Principais Benefícios
Suporte prioritário
Uma equipe global, formada por desenvolvedores e profissionais
de suporte experientes, coloca um vasto conhecimento à sua
disposição. Não paramos de trabalhar enquanto não resolvemos
seu problema. Suporte prioritário inclui:

A Manutenção e Suporte da Aimetis
é uma oferta abrangente para que você obtenha
o máximo de seu investimento em software.

O que nossos clientes falam a respeito
da Manutenção e Suporte

• Suporte prioritário por telefone, email e web
• Assistência de desktop remoto
• Revisão de bugs prioritária

Manutenção de software
Para obter acesso às atualizações de software, assim que são
lançadas, sem taxas adicionais. Atualizações de software consistem
em (mas não se limitam a):

• Novos recursos e melhorias
• Lançamentos com ciclo curto para abordar correções de produtos
A Manutenção e Suporte da Aimetis se mostrou inestimável.
Contar com profissionais de suporte técnico tão qualificados
quanto os da Aimetis é muito, muito importante.
- Lawton Mauai, Marriott Ko Olina Beach Club
Serviço de suporte profissional e bem preparado. Estou
impressionado.
- Matthias Toepp, Toepp Electric
O suporte técnico da Aimetis sempre foi excelente. Os
representantes do suporte técnico sempre parecem saber como
resolver o problema logo de cara ou, quando isso não acontece,
eles acompanham seu caso até que tudo esteja resolvido.
- Craig Thomson, Telsco Security Systems
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Monitoramento de integridade
Com o Aimetis Health Monitoring, você poderá visualizar o status
de seus servidores e câmeras no portal de parceiro (Xnet). As
informações de integridade são gravadas periodicamente no Xnet.
O monitoramento de integridade permite o rastreamento
de informações sobre:

• Uso do storage
• Integridade dos dispositivos conectados
• Informações gerais do servidor (versão, etc.)

Backup na nuvem
Esse recurso permite criar remotamente backups da configuração
do servidor no sistema da nuvem. Esses backups são realizados
automaticamente, após a definição dos intervalos, no servidor.

Comparação de programas
Duração
Casos de suporte

Servidores sem a Manutenção
e Suporte

Servidores com a Manutenção
e Suporte

90 dias com novas licenças

1-5 anos

3 casos por conjunto por ano

Ilimitados

•

•

Suporte por email e web

Suporte por telefone, email e web

•

•

Suporte de autoatendimento
Opções de comunicação
Atualizações gratuitas de versão
(dentro da duração)
Correção prioritária de bugs

•

Transferências da licença entre servidores

•

Assistência remota

•

Backup na nuvem

•

Monitoramento de integridade

•

Tempos de resposta iniciais

Tempos de resposta contínuos

Prioridade alta: próximo dia útil Prioridade
média: 2 horas (horário comercial)
Prioridade baixa: 3 dias úteis

Prioridade alta: 4 horas (horário comercial)
Prioridade média: 8 horas (horário comercial)
Prioridade baixa: próximo dia útil

Prioridade alta: 2 horas (horário comercial)
Prioridade alta: 8 horas (horário comercial)
Prioridade média: 3 horas (horário comercial) Prioridade média: 2 horas (horário comercial)
Prioridade baixa: 4 dias úteis
Prioridade baixa: 3 dias úteis

Serviços Profissionais da Aimetis
Procurando uma solução de software de segurança que atenda a necessidades específicas? Os Serviços Profissionais da Aimetis oferecem uma
variedade de opções de consultoria, suporte estendido e desenvolvimento personalizado para auxiliá-lo em suas necessidades.

Consultoria
Não importa se você precisa de um
pequeno conselho ou do projeto de um
sistema completo, a Aimetis está pronta
para ajudar. Nossa equipe de consultores
profissionais ajudou a projetar,
implementar e a fornecer suporte a
sistemas de todos os tamanhos, para
quase todos os tipos de negócios.

• Escalonamento e design de arquitetura
• Planejamento de recuperação de
desastre e redundância

• Configuração avançada do sistema

Desenvolvimento
personalizado
Os produtos da Aimetis oferecem uma
plataforma ampla e profunda na qual é
possível desenvolver uma solução de
vídeo completa. Embora nossa suíte de
produtos atenda à vasta maioria das
necessidades do mercado, a equipe
do Professional Services pode ampliar,
aprimorar e personalizar uma solução
para atender a necessidades mais
rigorosas.

• Desenvolvimento de novos recursos
• Design de layout personalizado e
reformulação de marca

Suporte estendido
O programa de Manutenção e Suporte
da Aimetis proporciona uma rede de
segurança que fornece suporte confiável
para instalações importantes durante
o horário comercial. Para sistemas de
missão crítica, é desejável um serviço
de suporte além do padrão. Os Serviços
Profissionais da Aimetis fornece suporte
estendido para circunstâncias
excepcionais.

• Suporte no local
• Suporte para produtos no fim do ciclo
• Verificação da integridade do sistema

• Integração com sistemas de terceiros

Suporte prioritário

Manutenção
de software

Monitoramento
de integridade

Backup
na nuvem
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Setor bancário

Educação

Entretenimento e hotelaria

Transporte

Fornecendo soluções
de gerenciamento de
vídeo em rede para
indústrias em todo
o mundo

Varejo

Indústria

Governo

Saúde
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Aimetis Corporation
500 Weber Street North
Waterloo, Ontario, Canada N2L 4E9
1-519-746-8888
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