
Série MAXPRO® de Soluções para Vídeo IP

Aberta, Flexível e Dimensionável
Plataforma de Vigilância de Vídeo

APRENDA UM, CONHEÇA TODOS



Você está procurando por...
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APRENDA UM,
CONHEÇA TODOS

A família MAXPRO expandida da Honeywell de

soluções de vigilância de vídeo IP inclui um

poderoso e dinâmico sistema de gerenciamento

de vídeo, uma linha completa de gravadores de

vídeo em rede, incluindo modelos híbridos,

Vigilância de Vídeo como um Serviço (VSaaS)

baseada em nuvem e aplicativos móveis. É o

primeiro portfólio completo e flexível de hardware

e software de gerenciamento de vídeo IP com

soluções que são dimensionáveis para

instalações de pequeno a grande porte. A plataforma MAXPRO está completamente aberta, incorporando padrões PSIA e ONVIF, integração

nativa para câmeras e codificadores de outros fabricantes e RTSP para garantir a compatibilidade com a maioria das câmeras IP no mercado.

MAXPRO não é um produto único, mas sim uma plataforma na qual tudo se constrói. A interface única é a mesma, independente de você

escolher uma opção de software único de 4 canais ou se precisar de milhares de canais por meio de uma opção de hardware. Aprenda Um,

Conheça Todos.

• sistemas que são interoperáveis com uma ampla gama de câmeras e codificadores de vigilância, 
permitindo uma plataforma aberta?

• uma solução dimensionável que soluções em nível de entrada e empresariais com a flexibilidade de fazer acréscimos durante o percurso?

• uma solução híbrida, permitindo a utilização dos investimentos existentes e uma transição fácil de analógico para IP?

• uma opção de software único, permitindo a flexibilidade de buscar seu próprio hardware?

• um serviço hospedado em nuvem que pode ser visualizado a qualquer hora, em qualquer lugar?

• um aplicativo móvel para visualização de vídeo remota?

• software gratuito para visualização em
multilocal?

www.honeywellvideo.com



Principais Benefícios

Abertos
• Suporte nos padrões PSIA e ONVIF

• A compatibilidade RTSP garante que a maioria das
câmeras IP sejam compatíveis

• Aplicativo Móvel MAXPRO para iPad®, iPhone®,
iPod® Touch e Android™

Flexíveis
• Aprenda Um, Conheça Todos

• Opções de hardware e software

• Soluções de hospedagem em nuvem

• Facilidade de uso

• Soluções híbridas

Dimensionáveis
• Nível de entrada para soluções empresariais

...então escolha MAXPRO®
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www.honeywellvideo.com

SOLUÇÕES MAXPRO® DE 
VÍDEO IP
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www.honeywellvideo.com

Maximize Seu Investimento
MAXPRO VMS traz vídeo analógico, vídeo em rede, controle de acesso e sistemas de outros fabricantes juntos em uma interface de comando e controle
para flexibilidade, customização e integração máximas.

MAXPRO® VMS

MAXPRO VMS é um sistema de software de gerenciamento de vídeo de

destaque que gerencia perfeitamente vídeos através de múltiplas plataformas

a partir de uma localização central. É a porta de entrada para a integração de

sistemas de vídeo, de controle de acesso e de outros fabricantes.

Dependendo de suas necessidades, existem três opções que variam em

termos de funcionalidade—desde uma solução gratuita que permite visualizar

gravadores Honeywell, até nosso sistema de gerenciamento de vídeo de alta

qualidade e completo em recursos que permite integração perfeita com

controle de acesso e sistemas de outros fabricantes.

MAXPRO VMS

Acesso
Controle Análise POS Comutadores

AnalógicosDVRs NVRs e
Híbridos

MAXPRO VMS MAXPRO VMS Lite Visualizador MAXPRO
Visualização em Sistemas
Múltiplos

� � �
Integração de Controle de
Acesso

� � �
Integração de Gravador de
Outros Fabricantes

� �

Macros Programáveis � �

Sem Custos �

Número Máximo de Clientes Ilimitado 3 5

Número Máximo de Canais Ilimitado 128 (expansível) 1.600

Suporte Matriz Analógico Sim Não Não

Suporte Múltiplo de Servidor de
Camada

Sim Não Não
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www.honeywell.com/security/hota

MAXPRO NVR 
XE híbrido

(Edição Xpress)

MAXPRO NVR 
SE híbrido

(Edição Padrão)

MAXPRO NVR 
PE híbrido

(Professional Edition)

MAXPRO NVR XE
(Edição Xpress)

MAXPRO NVR SE
(Edição Padrão)

MAXPRO NVR PE
(Edição 

Profissional)

Software 
MAXPRO NVR

Descrição
NVR híbrido 

simples e acessível
NVR híbrido 

flexível e escalonável
Classe empresarial 

NVR híbrido
NVR 

simples e acessível
NVR 

flexível e escalonável
NVR 

de classe empresarial

NVR 
flexível, apenas

software

Canais 16 analógicos ou 16 IP
16 analógicos e 16 IP 

ou 32 IP
16 analógicos e 16 IP

ou 32 IP
8 ou 16 32 32 4, 8,16 ou 32

480 fps (16 canais IP)

480 fps (16 can. IP)

400 fps (16 can. IP)

480 fps CIF ou 120 fps

4CIF/D1 (16 canais
analógicos)

960 fps (32 can. IP)

960 fps (32 can. IP)

640 fps (32 can. IP)

480 fps CIF ou 120 fps

4CIF/D1 (16 can. Analóg.)

960 fps (32 canais IP)

960 fps (32 canais IP)

640 fps (32 canais IP)

480 fps CIF ou 120 fps

4CIF/D1 (16 canais
analógicos)

  

  

  

  

  

  

Dependente do 
hardware do servidor -

Características
mínimas do hardware

recomendadas 
para vários fps

Armazenagem
1-8 TB,

interno fixo
1-16 TB,

baias removíveis

até 32 TB RAID 5/6,
compartimentos

removíveis

1-8 TB,
interno fixo

1-24 TB,
compartimentos

removíveis

até 32 TB RAID 5/6,
compartimentos

removíveis

Dependente do 
hardware do servidor

Fator de forma Área de trabalho
Estação de

trabalho/servidor
Servidor Área de trabalho

Estação de
trabalho/servidor

Servidor
Dependente do 

hardware do servidor

MAXPRO® NVRs

A linha MAXPRO NVR da Honeywell inclui soluções as soluções prontas para entrar em operação—NVR (XE, SE, PE) com 8 a 32 canais e

NVR híbrido (XE, SE, PE) com 16 a 32 canais, e soluções de software que variam de 4 a 32 canais. Ela suporta ONVIF (incluindo dispositivos

Perfil S) e padrões de interoperabilidade PSIA, RTSP, integração nativa para câmeras de terceiros—incluindo suporte de câmera de 360°—e

codificadores da Honeywell, Axis e outros fabricantes, tornando-se assim um sistema verdadeiramente aberto. O NVR MAXPRO oferece

clientes desktop de fácil utilização, cliente da web e aplicativos móveis.

Complemento com Câmeras IP Honeywell
As câmeras da série equIP® são econômicas e oferecem um extenso conjunto de recursos 
e funcionalidades:
• Resolução VGA, 720p, 720p Dinâmica Ampla e 1080p
• Mini domes interiores e exteriores, caixa e câmeras PTZ (de teto, interna, externa e reforçados) 

Para obter uma lista completa de câmeras compatíveis da Honeywell e de terceiros, visite www.honeywell.com/
security/hota.

960 fps

960 fps

640 fps

Não Aplicável

480 fps

480 fps

400 fps

Não Aplicável

960 fps

960 fps

640 fps

Não Aplicável

Taxa máxima de quadros

a 4CIF/VGA IP

a 720p IP

a 1080p IP

a CIF ou 4CIF/D1 Analóg.



www.maxprocloud.com

Serviços de vídeo hospedados em nuvem são ideais para

gerencia um único local ou múltiplos locais e não quer estar

preso em um escritório. MAXPRO Em Nuvem permite que

você assista seus vídeos a qualquer hora, em qualquer lugar

onde haja conexão com a Internet usando qualquer PC, Mac,

smartphone ou tablet. MAXPRO Em Nuvem pode monitorar

seus alarmes e eventos enquanto fica de olho no

desempenho dos seus sistemas de vídeo—sem a

necessidade de avançada infraestrutura em TI ou software. 

E com armazenamento de vídeo local e em nuvem, você

nunca perderá qualquer evento de vídeo. Tenha tranquilidade

ao saber que seu negócio está seguro e seu vídeo estará lá

quando você mais precisar.

Destaques dos recursos: 
• Solução híbrida compatível tanto com câmeras analógicas 

quanto IP

• Vídeos em qualquer lugar com o MAXPRO Mobile

• Interface do usuário intuitiva com câmeras de 
fácil utilização clique e arraste

• Gerencie e visualize vídeos de vários locais através de um login de
usuário único

• Notificação de alarme e evento por e-mail

• Atualizações automáticas de recurso e manutenção

• Monitoramento da saúde do sistema para câmeras ou 
comunicações perdidas

• Rápida reprodução de alarmes e eventos de vídeo

• Notificação em tempo real de alarme e evento com links do clipe

• Armazenamento dimensionável usando dispositivos prontos 
para uso

• Seleção com único clique para opções de visualização múltipla

• Busca simples para a maioria dos eventos atuais

• Funcionalidade de busca avançada para eventos a longo prazo
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Como Funciona?
MAXPRO Em Nuvem fornece acesso seguro

ao seu vídeo através da nuvem. Vídeo em

tempo real e gravado é acessado através de

um login de usuário a partir do Centro de

Hospedagem em Nuvem Honeywell.

MAXPRO® EM NUVEM



www.honeywellvideo.com

O aplicativo MAXPRO Mobile gratuito para iPad®, iPhone®,

iPod® touch e Android™ permite que você se conecte ao

NVR e Híbrido MAXPRO ou MAXPRO Em Nuvem a partir de

uma localização remota quando você precisar de segurança

em qualquer lugar.  Isso permite que você supervisione o seu

negócio quando estiver longe.

Use o aplicativo para realizar tarefas comuns do 

dia a dia, como:

• Visualização de vídeo em tempo real

• Aproximar para visualização em tela cheia

• Reproduzir ou procurar vídeos por data e hora

• Tirar uma fotografia de um quadro do vídeo

Para baixar o aplicativo GRATUITO, visite a Apple®

iTunes® App StoreSM ou Google Play para Android™ e

procure pelo MAXPRO Mobile.
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MAXPRO® MOBILE

Apple, iPad, iPhone, iPod touch e iTunes são marcas
registradas da Apple Inc. Todas as outras marcas são de
propriedade de seus respectivos donos.



Para mais informações: 

www.honeywellvideo.com

Automation and Control Solutions

Honeywell Security Products Americas

2700 Blankenbaker Pkwy, Suite 150

Louisville, KY 40299

1.800.323.4576

www.honeywell.com
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