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Migrera från analog övervakning till 
intelligent IP-videoövervakning med en 
enda programvaruplattform - Aimetis 
Symphony™.

Öppen IP-videohantering
Aimetis Symphony™ sker på normal IT-maskinvara och stödjer både 
analoga kameror och IP-kameror från flera hundra kameratillverkare, 
har ett lättanvänt gränssnitt med många funktioner och inkluderar 
många IT-vänliga funktioner som gör hanteringen enkel.

 � Installeras på normal IT-maskinvara
 � Stödjer hundratals kameror och kodarmodeller
 � Stödjer MPEG4, MJPEG, H.264
 � Intelligent och användarvänligt gränssnitt
 � Obehindrad skalbarhet
 � IT-vänligt

Beprövad videoanalysenhet
Aimetis VE-serie av videoanalysalgoritmer är smidigt integrerade 
i Aimetis Symphony™, analyserar videodata i realtid och ger 
organisationer enkel tillgång till intelligent information. Videoanalysen 
i Aimetis Symphony™ inkluderar:

 � Rörelseaktivering för video

 � Rörelsespårning

 � Objektklassificering

 � Detektering av lämnat/borttaget föremål

 � Personräkning

 � Uppehållstid/dagdriveri

 � Fel riktning

 � Automatisk PTZ-spårning

Systemintegration & larmhantering
Aimetis Symphony™ har ett komplett 
applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) som gör det enkelt att 
integrera system från tredje part, t.ex. passersystem.  Med Aimetis 
Symphony™ är det dessutom enkelt att konfigurera regler, skapa 
automatiska åtgärder, som t.ex. att låsa dörrar, aktivera larmet och tända 
ljusen i en nödsituation.

 � Kraftfullt API för integration av tredje parts produkter
 � OPC-gränssnitt
 � Enkel konfigurering av regler
 � Automatiska åtgärder

Aimetis Symphony™Framtidssäkrad 
övervakning

 � Integrera analoga kameror och IP-kameror 

 � Skalbar IP-videohantering 

 � Öppen plattform för systemintegration 

 � Larmhantering 

 � Videoanalys

Aimetis Symphony™ är en prisbelönt intelligent programvara för 
videoövervakning som erbjuder en innovativ öppen IP-videoplattform för 
videoanalys, systemintegration och larmhantering.

Videohantering. Videoanalys.  I harmoni.
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Aimetis Symphony™ Standard - IP-videoinspelning
Aimetis Symphony™ Standard är det idealiska valet för organisationer 
som vill övergå från analog övervakning eller DVR-teknik till IP-video. 
Standardlicensen installeras på standarmaskinvara, stöder ett obegränsat 
antal kameror och har robusta videoinspelningsfunktioner som t.ex. 
fjärrvisning i realtid, videouppspelning, inspelning vid rörelseindikation och 
PTZ-kontroll.
Aimetis Symphony™ Professional - Integrerad larmhantering  
Aimetis Symphony™ Professional kombinerar standardlicensens robusta 
videoinspelningsfunktioner med skalbar kapacitet för hela företaget, 
integration av tredje parts system samt redundans och failover. Allt detta 
bidrar till att skapa ett centraliserat system för säkerhetshantering och 
respons. 
Aimetis Symphony™ Enterprise - Intelligent videoövervakning
Aimetis Symphony™ Enterprise inkluderar alla funktioner hos 
Standard och Professional och har därutöver flera Aimetis VE Series™ 
videoanalysalgoritmer, vilket gör att användning av video går från att 
vara en passiv inspelningsenhet till ett proaktivt verktyg för insamling av 
information och åtgärd i realtid.

 � Tre olika licensversioner att välja mellan 

 � Lägg till en licens åt gången 

 � Blanda och matcha licenser på samma 
server 

 � Enkel uppgradering av licensversion 

 � Obegränsade kameraändringar 

 � Licensen inte kopplad till kamerans MAC-
adress

Branschens enklaste licens-
modell

En kamera. En licens.  Punkt.

Enkel migrationsprocess

 
Det finns tre olika licenser att välja mellan, vilket innebär att Aimetis Symphony™ 
erbjuder en lösning för alla steg i migrationsprocessen från analog övervakning till 
intelligent IP-videoövervakning.

Från analog övervakning till intelligent IP-
videoövervakning

De viktigaste funktionerna

Obegränsad skalbarhet 
Aimetis Symphony™ ger IT-personal 
de nödvändiga verktygen för enkel, 
centraliserad användning i många 
olika byggnader samt
på företags- och 
universitetsområden.

 � Hög kameradensitet per server
 � Stöd för servergrupp
 � Servervirtualisering

 � Microsoft Active Directory

Intelligent  
användargränssnitt
Säkerhetspersonal har enkel 
tillgång till intelligent information, 
vilket möjliggör omfattande 
undersökningar och respons i 
realtid.

 � Dynamisk, djuplänkad 
webbplatsöversikt

 � Larmavisering och responslogg
 � Aktivitetsdriven, interaktiv 

tidslinje 

 � Anpassningsbar display
 � PTZ-kontroll med flera olika 

alternativ
 � Stöd för flera språk
 � PC-klient, PDA-klient, 

Webbklient

Enastående undersöknings- 
och rapportverktyg
Aimetis Symphony™ har fullt 
integrerade analysverktyg vilket gör 
att passiva videodata förvandlas 
till proaktiv säkerhets- och 
företagsinformation.

 � Aktivitetsdriven videosökning
 � Omvärldsanalyser

 � Räkning av personer/
fordon

 � Objektdensitet/
beläggning

 � Trafikflöde
 � Larmräkning/tid/regel
 � Personuppehålls-/

vistelsetid



   

Intelligent videoövervakning för säkerhet  
och företagsinformation

Beprövade lösningar för  
verkliga problem

AAimetis Symphony™ var den bästa 
intelligenta videoplattform vi kunde 

hitta.  Det fanns inget som var i 
närheten av att vara lika bra.

Aimetis Symphony™ ger oss säkerhet 
dygnet runt, hjälper oss att förbättra 
vår service till kunderna och ger oss 

möjligheter att skapa intäkter.

Aimetis programvara ger oss en 
trygghet och vi vet att vi har ett 

kraftfullt videosystem som är lätt 
att använda och gör att vi är mycket 

väl förberedda på att förhindra 
eller reagera på eventuella hot 

mot säkerheten för våra studenter, 
lärare och övriga anställda på våra 

anläggningar.                                              

Mer än bara säkerhet
Med avancerade videosökningsverktyg, ett omfattande urval 
av rapporter som skapas på begäran kan företag och organ-
isationer använda Aimetis Symphony™ inte bara för säkerhet-
sövervakning utan även för omvärldsanalys och därigenom 
planera företagsbehov, förbättra driften och öka avkastningen 
på investeringar. 

Aimetis Symphony hjälper företag och organisationer att:

 � Förbättra den allmänna säkerheten
 � Minska svinn
 � Öka intäkter

 � Minska försäkringskostnader och ansvarsskyldighet
 � Optimera drift

Användning för olika branscher
Aimetis Symphony™ löser verkliga problem för många branscher 
runt om i världen, däribland:

 � Utbildning

 � Underhållnings- & hotell- och restaurangbranschen

 � Regering

 � Hälso- och sjukvård & läkevetenskap

 � Industri

 � Återförsäljning

 � Spedition

Aimetis Symphony™ Solution Architecture

Steve Patterson, , IT-chef 
Oshawa stad

  Peter Thompson, , IT-chef  
Princeton Regional Schools
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Aimetis Symphony™ Server

  Christer Erikson,  
butikschef ICA Alundalhallen
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Aimetis Symphony är en mycket viktig 
komponent för drift och säkerhet på 

flygplatsen. Det garanterar smidig drift, 
hjälper till att förhindra och lösa brott 
och ger krispersonal den information 

de behöver i speciella situationer.

“

“

Michael Zaddach, , IT-chef 
Münchens flygplats


