MAXPRO® VMS

SISTEMA DE GESTÃO DE VÍDEO

Sua Plataforma Única
para Integração de Segurança

A Honeywell incorporou nosso conhecimento rico e experiência
confiável de sistemas de vigilância e segurança em uma
solução de gerenciamento de vídeo poderosa e dinâmica que
cobre a lacuna entre sistemas de vídeo analógicos e digitais.
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Introduzindo a MAXPRO® VMS –
Uma maneira completamente nova para
gerenciar a segurança de vídeo
O MAXPRO® VMS da Honeywell (Sistema de Gestão de Vídeo) controla múltiplas fontes
de subsistemas de vídeo para melhorar a sua experiência de vigilância de vídeo com
máxima eficiência e mínimo esforço. Com o MAXPRO VMS, você vai descobrir uma
solução de gestão inteligente que aproveita a infraestrutura de vídeo existente para
coletar, gerenciar e apresentar vídeo de uma forma clara e concisa.

Integração nunca foi tão fácil
O MAXPRO VMS redefine a segurança de vídeo com uma estrutura que integra a nosso
sistema de gestão de segurança Pro-Watch® comprovado. Essa estrutura fornece uma
maneira rápida de desenvolver a conexão de plug-ins para vídeo e subsistemas de
segurança, ao contrário de componentes integrados. Isto fornece controle completo
de provisionamento de usuários, monitores físicos, salvos e painéis de vídeo com base
em ações de alarmes/eventos do Pro-Watch.
E tão fácil como é para se integrar com o Pro-Watch, o MAXPRO VMS interage
rapidamente para subsistemas de vídeo, como NVRs, DVRs e switchers analógicos,
permitindo que você misture e sincronize aplicativos dentro de sua plataforma de
vigilância existente. É uma tecnologia dinâmica que oferece uma forma totalmente
nova para o gerenciamento de segurança de vídeo.
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Desenhado para máxima flexibilidade
A arquitetura escalável do MAXPRO VMS permite modificar sua rede de vigilância de vídeo facilmente quando
necessário. Você pode reduzir o tamanho da rede de vigilância de vídeo em uma configuração única estação
de trabalho e servidor do cliente, ou você pode expandir o sistema para incluir várias estações de trabalho
e servidores de clientes.
O MAXPRO VMS é baseado na arquitetura cliente-servidor para a máxima flexibilidade, personalização e integração.
O cliente MAXPRO VMS permite o monitoramento dos locais e a configuração de dispositivos de vídeo, tais como
câmeras, monitores, teclados, etc. O servidor consiste no controlador de quadro e banco de dados MAXPRO VMS
e outros componentes essenciais.

Maximize Seu Investimento
Se você está trabalhando com câmeras baseadas em
rede e gravadores ou análise de vídeo avançadas,
a arquitetura de caixa superior do MAXPRO VMS
integra perfeitamente seus componentes analógicos
tradicionais com os sistemas de vídeo digital e IP
mais recentes para formar uma rede de vigilância
abrangente única.
• Integra com Pro-Watch para permitir controle
de acesso superior com uma ampla gama
de capacidades de vídeo

Video Wall MAXPRO com UltraKey

•A
 configuração do servidor redundante aumenta
a confiabilidade do sistema
•R
 ecurso de mensagens de operador permite o
compartilhamento de dados de incidentes entre
os operadores
•A
 uto-descoberta de câmeras conectadas ao
Rapid Eye, Fusion e gravadores de empresa
•M
 acros definidas pelo usuário para executar
operações comuns

Servidor de análise de vídeo

Cliente Web MAXPRO
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Desenho de sistema típico AXPRO VMS – R310

Banco de dados e servidores
Web redundantes MAXPRO VMS

Comutador matricial VideoBloX
com MegaPIT de failover

MAXPRO e cliente Pro-Watch

Rede

Servidores redundantes
ProWatch
NVR XE/SE/PE MAXPRO

NVR de classe entreprise

NVR XE/SE/PE MAXPRO

NVR de classe entreprise

e a gravadores
ais, Consulte o
para obter mais
ormaçoes

Câmeras IP

Câmeras analógicas no codificador

Painel Pro-Watch
e leitores
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O MAXPRO VMS alcança novas alturas em
seu mercado
Você pode personalizar o MAXPRO VMS para integrar com qualquer número de dispositivos de vídeo
para qualquer indústria ao redor do mundo. A plataforma MAXPRO VMS oferece uma única interface
de comando e controle para operar de forma eficiente vários produtos a partir de uma lista extensa
de equipamentos de vídeo da Honeywell e outros de terceiros. O MAXPRO VMS inteligentemente
determina as capacidades de cada subsistema em vários locais, permitindo o gerenciamento de qualquer
dispositivo de vídeo analógico ou digital através de uma configuração e visualizador unificados. Os
subsistemas podem ser qualquer combinação de switchers analógicos conectados a monitores e câmeras
analógicos, monitores digitais, gravadores de vídeo em rede da empresa e gravadores de vídeo digitais. E
todos eles podem ser gerenciados com switchers virtuais, multiplexadores e monitores para a visualização
e gravação de imagens das mais recentes câmeras IP.

Arquitetura Aberta lhe dá Escalabilidade e Controle
Instalação Fácil

Comando e Controle na ponta dos dedos

• Instale todos os subsistemas facilmente usando
o pacote de software de instalação única.

•M
 ensagem poderosa do operador permite compartilhar
incidentes entre seus operadores. Um operador
investigando uma cena envia o salvo para o administrador
ou outro operador. Com um simples arrastar e soltar,
o receptor vê o incidente exatamente como aparece
no console do remetente. Isso reduz o tempo de
investigação e aumenta a produtividade do operador.

•A
 uto-descoberta de Rapid Eye, Fusion e gravadores
empresariais.
• Inteligência de sistema excepcional se adapta
dinamicamente às capacidades dos subsistemas
diversificados.

Operação amigável
• Interface amigável oferece excelente usabilidade que
permite a configuração e controle de vários dispositivos
a partir de um único ponto e visualização a partir de
um único console de operador.
•G
 rupo usou frequentemente componentes tais como
câmeras, gravadores e outros componentes em uma
lista Meus dispositivos exclusivos para cada operador.
•C
 liente Web – disponível para gravadores MAXPRO
NVR, não requer software nem licença, cliente
simples baseado em navegador.
•C
 om o gerenciamento avançado de alarmes você
pode ver as imagens capturadas antes, durante e
após cada alarme, além de transmissões ao vivo da
câmera que registrou o alarme.
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•N
 avegue uma extensão inteira de gravações em
vídeo de várias fontes através de um conjunto
diversificado de gravadores usando o controle de
cronologia de última geração. Recursos de vídeo
avançados tais como análise de quadro a quadro,
favoritos, laços e exportação de clipe assinado
digitalmente coloca-o no controle de monitoramento
de seu entorno.
•N
 ossa tecnologia de Vídeo rodeado de patente
pendente permite controlar visões de câmera de
um único console de operador - permitindo que você
arraste e solte uma fonte de vídeo de várias câmeras
para visualização física e virtual simultânea.
•S
 istema híbrido integrado permite o controle contínuo
e operação de vídeo analógico a partir de dispositivos
digitais e controle de monitores digitais de um teclado
analógico. Ele também oferece suporte à migração de
um clique a partir de sistemas de matriz analógica.

Funcionalidade expandida
•A
 rquitetura distribuída na forma de vários servidores
MAXPRO® em uma topologia pai-filho.
• Uma linguagem de programação de macros
extremamente poderosa está disponível para a
personalização completa das ações baseadas
em eventos.
• Capture e exporte clipes de vários NVRs, DVRs
e câmeras.
• O recurso de monitor remoto permite controlar todos
os monitores a partir de um único cliente (controle
Monitor Wall)
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Integração total
•O
 MAXPRO VMS fornece integração de classe
mundial com controle de acesso em toda a empresa
e de sistemas de intrusão de alarme, assim, maximiza
ainda mais a proposição de valor do sistema para você.
Ele também se integra com a análise inteligente de
vídeo do Active Alert para evitar a detecção perdida
e alarmes falsos.
• A integração com o sistema de gestão de segurança
Pro-Watch da Honeywell permite o controle de acesso
superior, com uma ampla gama de capacidades
de vídeo.
•A
 integração com o Enterprise NVR e o IP Engine
da Honeywell oferece uma arquitetura verdadeiramente
escalável que pode suportar várias câmeras e
servidores de câmaras.
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Entre em contato conosco hoje para mais informações sobre como
O MAXPRO VMS pode ajudá-lo a agilizar o seu vídeo de segurança
e tornar suas operações mais eficientes.
Visite www.honeywellvideo.com ou ligue 1-800-796.2288.
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Capa frontal: Mystic Lake Casino & Hotel - Shakopee Mdewakanton
Sioux Community projetado pela Empresa SMSC Gaming

Para mais informações:
www.honeywellvideo.com
Automation and Control Solutions
Honeywell Security and Fire
2700 Blankenbaker Pkwy, Suite 150
Louisville, KY 40299
1.800.323.4576
www.honeywell.com
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