
Software de vigilância por vídeo Aimetis Symphony™
Licença da câmera:

Aplicação de destino:
StAndArd
"Gravação"

ProfeSSionAl
"Gerenciamento"

enterPriSe
"Gerenciamento inteligente"

AiMetiS SYMPHonY™ SerVer  (recursos dos clientes no verso)

recursos principais

Sistema operacional suportado
Windows XP, 2003, 2008, 

Vista, 7

Windows XP, 2003, 2008, 

Vista, 7

Windows XP, 2003, 2008, 

Vista, 7
Número de câmeras por servidor* ilimitado ilimitado ilimitado
Número de conexões simultâneas de cliente** ilimitado ilimitado ilimitado
Múltiplos servidores (farm de servidores) ilimitado ilimitado
Server Failover automático
Virtualização do servidor***
áudio bidirecional
Suporte para Unicast, Multicast e Multistream
Suporte a rede de vídeo**** (MJPEG / MPEG-4 / H.264)
Gravação em movimento (detecção de movimento de vídeo da câmera)
Pacotes de dispositivos
Bridge Servidor Móvel
Gravar na Agenda, Alarme e Continuo
Armazenamento de apoio local Câmara
Multilíngue
Níveis de acesso de usuário personalizáveis
Web e clientes móveis
Video Wall

Gerenciamento
Detecção automática de câmera
Gerenciamento de dispositivo centralizado
Backups de configuração automática
Alterações na configuração sem interrupção
Diagnóstico remoto
Vigilância da saúde SNMP

Proteção de CPU contra sobrecarga

Aplicativos de análise de vídeo (Aimetis Ve Series™)
Detecção de perda de contato com a câmera (por exemplo, corte de cabo)
Câmera obstruída/movida (detecção de alteração de cenário)
Detecção básica de movimento de vídeo (VMD)
Rastreamento de movimento
Classificação de objeto (modelo 3D)
Cerca virtual
Direção contrária
Monitoramento automático de PTZ
Detecção de item esquecido/removido
Contagem de pessoas
Vadiagem
Leitura e reconhecimento automático de placas de automóveis
Detecção de rosto

PtZ
Ronda de segurança
Controle manual
Configuração de evento
Rastreamento PTZ automático

integração
Dispositivos para E/S externa
Eventos genéricos TCP / IP
Painel de alarme / controle de acesso
API / SDK de servidor
Suporte a acesso de dados OPC

Alerta e notificação
Smartphones ou tablets da Apple ou Android
Dispositivos para E/S
Notificação por e-mail
FTP
TCP

Aimetis Symphony™  
especificações técnicas - Versão 6.12

* Limitações reais apenas limitados pelo hardware do PC, sem limitação de licença invocado. Visite Aimetis Xnet para benchmarks de hardware
** 500 conexões simultâneas testado
*** Servidor virtual Microsoft e VMware
**** Visite www.aimetis.com para obter a lista atualizada de dispositivos suportados.



Software de vigilância por vídeo Aimetis Symphony™
Licença da câmera:

Aplicação de destino:
STANDARD
"Gravação"

PROFESSIONAL
"Gerenciamento"

ENTERPRISE
"Gerenciamento inteligente"

Aimetis Corporation
500 Weber Street North
Waterloo, Ontário, Canadá N2L-4E9
1-519-746-8888
info@aimetis.com

Aimetis GmbH
Am Prime Parc 7
 65479 Raunheim,  Alemanha
+49 (0) 6142 2 07 98 60
info-de@aimetis.com www.aimetis.com

AiMetiS SYMPHonY™ Client (recursos do servidor no verso)

recursos principais
Sistema operacional suportado Windows XP, 2003, 2008, Vista, 7 Windows XP, 2003, 2008, Vista, 7 Windows XP, 2003, 2008, Vista, 7
Número de conexões simultâneas do servidor ilimitado ilimitado ilimitado
Interface de usuário personalizável
Cronologia gráfica
Visualização de múltiplas cronologias
Navegação hierárquica no mapa do site 
Navegação na lista de câmeras
Câmeras de múltiplos servidores e locais
Suporte para vários monitores
Sequência de câmeras
Suporte panorâmico (360 graus)
Saídas acionadas manualmente
Pesquisa avançada de análise de vídeos por movimento por movimento pelo algoritmo Aimetis VE Series™
Reprodução sincronizada de vídeo de câmera (até 4)
Console do alarme
Exportação de vídeo
Marcação de eventos
Os logs de alertas integrado
Módulo de suporte remoto integrado
Multilíngue

Suporte a PtZ
Controle de movimento manual
Controle apontar e clicar
Zoom em áreas marcadas
Ir para posições pré-definidas
Suporte para joystick

Matriz virtual
Layouts de múltiplas câmeras personalizáveis
Opções de exibição configuráveis (fixo)
Opções de exibição configuráveis (movimento)
Opções de exibição configuráveis (alarme)

Acesso de usuário
Microsoft Active Directory integrado
Monitoramento de usuários
Permissões por usuário
Permissões por grupo de usuários
Os perfis de segurança
Suporte para vários domínios de autenticação
Restrito logins simultâneos
Logins supervisor

relatórios
Relatório de login
Contagens e estatísticas do alarme
Relatórios de contagem de objetos (exemplo, veículos, pessoas)
Relatórios de densidade/fluxo de objetos (heat map)

licenciamento
Mesclar/combinar diferentes licenças no mesmo servidor
Licenças intercambiáveis entre câmeras
Taxa de licença por câmera
Taxa de licença por servidor nenhum nenhum nenhum
Taxa de licença por cliente nenhum nenhum nenhum

©Copyright Aimetis Corporation 2003-2013. Todos os direitos reservados. 


