
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 Symphony pode ser gerenciado centralmente por um cliente 

administrador seguro e fácil de usar na nuvem. Equipado com 

a análise nativa líder de mercado, o Symphony está um nível acima 

da concorrência.

aimetis.com

• O VMS mais escalável do mercado

• Análise de vídeo nativa

• Alta segurança

• Gerenciamento de nuvem centralizado

• Menor custo total de propriedade

Symphony entrega resultados para os clientes

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 con�abilidade 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 �uxo 
tranquilo de operações, ajuda a evitar e resolver crimes e 
fornece às equipes de emergência as informações necessárias 
em situações especiais.

- Michael Zaddach, Diretor de informática 
do aeroporto de Munique

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



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.

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.

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.

Cliente Operador
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Principais Benefícios

Navegação de câmera
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. 

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

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

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

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

Add-Ons
É possível adicionar a análise 
de vídeo câmera por câmera. 



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

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.

 
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™

Principais Recursos
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Gerenciamento de nuvem centralizado

Cliente Administrador Baseado na Web

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



Standard Professional Enterprise

O modelo de licenciamento mais simples da indústria
Uma câmera. Uma licença. Sem custos ocultos. E ponto final.

Gravadores de Vídeo em Rede
Implemente um sistema de vigilância por vídeo com confiança em configurações de hardware 
verificadas com os Gravadores de Vídeo em Rede (NVR) E-Series e R-Series. Todos os gravadores 
são pré-carregados com o software necessário, incluindo licenças de gerenciamento de vídeo 
do Aimetis Symphony™. Cada gravador inclui 3 anos de Manutenção e Suporte da Aimetis. Os 
modelos especializados* são pré-carregados com o Aimetis Core Analytics (análise de vídeo 
nativa, como rastreamento de movimento, rastreamento automático de PTZ e contagem de 
pessoas), criado para se integrar perfeitamente ao Symphony.

As soluções completas da Aimetis podem operar de maneira independente ou como parte do 
ecossistema de segurança da Aimetis: Aimetis Thin Client, Aimetis Enterprise Manager™ e 
opções especializadas do Aimetis Analytics, como Reconhecimento facial da Aimetis, 
Reconhecimento de Placas Automático da Aimetis, entre outras.

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.

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. 

Aimetis Corp
500 Weber Street North
Waterloo, Ontario, Canada
Telefone: +1 519 746 8888
Fax: +1 519 746 6444
www.aimetis.com

Licença automática
de Reconhecimento de placas

Rastreamento automático 
de PTZ

Detecção de objetos
abandonados ou removidos

Detecção de movimento Perda de sinal Adulteração na
câmera

Rastreamento interno 
de pessoas

Rastreamento externo
de pessoas e veículos

• Sem limite de câmeras por servidor 
• Suporte a armazenamento na ponta 
• Resposta automática a alarmes 
• Suporte a câmeras multi�uxos 
• Gravação contínua em 

movimento ou alarme 
• Mapa do local integrado 
• Suporte a dispositivos 

móveis (iOS/Android) 
• Suporte a análise de vídeo

Os recursos do Standard mais:

• Suporte multisservidor 
• Integração com o Microsoft 

Active Directory 
• Integrações com sistemas de terceiros 

(p.ex. Integração de controle de acesso)

Os recursos do Professional mais:

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

Reconhecimento
facial da Aimetis

Detecção de multidão
da Aimetis

E-Series

R-Series


