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VMS
 Sistema de gerenciamento de vídeo

MAXPRO Intelligent Command

O Honeywell MAXPRO VMS (sistema de gerenciamento de vídeo) controla várias 
fontes de subsistemas de vídeo para coletar, gerenciar e apresentar vídeo de maneira 
clara e concisa. O MAXPRO VMS determina de forma inteligente os recursos de cada 
subsistema em vários locais, permitindo o gerenciamento de vídeo de dispositivos de 
vídeo analógico ou digital por meio de uma configuração e visualizador unificados. 
Os subsistemas podem ser comutadores de matriz analógica ou gravadores de 
vídeo digital/em rede, permitindo que as entradas analógicas ou digitais sejam 
visualizadas em um monitor analógico ou digital. Os usuários podem se beneficiar 
do uso de sistemas analógicos tradicionais e sistemas de rede IP ao mesmo tempo 
para garantir o uso máximo de seus investimentos iniciais. Esses subsistemas variam 
de comutadores de matriz Honeywell, DVR/NVRs e sistemas de terceiros.

O MAXPRO VMS é compatível com novas tecnologias na indústria, como resolução 
4K, codec de compressão de vídeo inteligente H.265, câmeras com múltiplas 
imagens e câmeras olho de peixe. Os clientes podem aproveitar todas as vantagens 
da excelente qualidade de vídeo com quatro vezes mais detalhes em HD 1080p, 30% 
a 50% menos gastos com armazenamento (em comparação com a compactação 
H.264) e vigilância perfeita em 180° e 360°. Recursos avançados de câmera, como 
controle PTZ 3D “Clique e arraste”, reconhecimento de placas, eventos de inteligência 
e caixas delimitadoras em objetos detectados por análises de vídeo específicas, 
ajudam os operadores de vigilância a proteger com eficiência pessoas, propriedades e 
serviços. 

O MAXPRO tem redundância de banco de dados e recursos de failover de NVR 
1+1/N+M para cenários imprevistos/manutenção em aplicativos corporativos 
e de infraestrutura crítica. Quando há uma falha no equipamento NVR, no banco 
de dados do sistema ou na rede, o recurso redundante e de failover pode continuar 
a oferecer suporte às funções do sistema com interrupção mínima. Os incidentes 
serão registrados em um log do sistema para auditoria e relatórios futuros.

O MAXPRO VMS, combinado com a poderosa plataforma baseada na Web do 
Intelligent Command da Honeywell e a interface gráfica intuitiva, permite maior 
comando e controle unificados com recursos de consciência situacional expandidos. 
O recurso MAPS funciona com GIS/CAD para navegação em mapas em locais, 
edifícios e andares com câmera e posicionamento de dispositivo de acesso para 
visualização ao vivo, reprodução e indicação de alarme. O firmware da câmera em 
massa e o recurso de atualizações de senha, além dos painéis de integridade do 
sistema em todos os dispositivos, permitem que os clientes gerenciem as instalações 
com eficiência e facilidade. 

O MAXPRO VMS também é altamente escalonável para que os usuários possam 
expandir facilmente a rede de vigilância por vídeo de instâncias únicas de pequeno 
a médio porte até o nível corporativo, suportando milhares de dispositivos. 

OPORTUNIDADES DE 
MERCADO
O MAXPRO VMS é ideal para 
instalações que requerem proteção 
de infraestrutura crítica em risco, 
como aeroportos, portos marítimos, 
grandes edifícios comerciais com 
vários espaços, cassinos e outras 
instalações de alto padrão. É a 
solução de gerenciamento de vídeo 
cliente-servidor perfeita para locais 
que requerem o uso de tecnologias 
digitais e analógicas.

Os produtos MAXPRO VMS não 
contêm conteúdo ou material 
de quaisquer empresas ou suas 
subsidiárias proibidos pela Lei de 
Autorização de Defesa Nacional dos 
EUA (NDAA) Seção 889 e podem ser 
usados como parte de sistemas de 
vídeo que estejam em conformidade 
com a Seção 889 da NDAA.
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MAXPRO® VMS Sistema de gerenciamento de vídeo

RECURSOS
Sistema de segurança escalonável 
para implantação flexível
•  Um único servidor MAXPRO pode suportar 

vários subsistemas de gravação (NVR/DVRs)

•  A arquitetura distribuída na forma de vários 
servidores MAXPRO em uma topologia 
pai-filho facilita a implantação do estilo 
“Enterprise”, em que os usuários e as funções 
do servidor VMS filho, estações de trabalho, 
sites e partições podem ser facilmente 
adicionados ao servidor VMS pai por meio 
de descoberta avançada

Plataforma integrada aberta para 
solução ponta a ponta 
•  Detecção automática de câmeras 

conectadas a gravadores compatíveis

•  Câmeras da série 60 / 35 / 30, 
armazenamento de borda, suporte a várias 
imagens e câmera à prova de explosão

•  O suporte para fluxo multicast reduz o 
carregamento da câmera e da rede com 
visualização ao vivo em vários clientes

Failover redundante de servidor 
e gravador para continuidade 
operacional 24 horas por dia, 7 dias 
por semana
•  A opção de servidor redundante aumenta 

a confiabilidade do sistema.

•  Failover e failback automática ou 
manualmente do NVR MAXPRO 1+1/N+M 
Visualize e reproduza no mesmo painel 
do cliente

Pesquisa inteligente, reprodução 
e exportação de clipes para 
investigação forense eficiente
•  Capacidade de investigar eventos e alarmes, 

exibindo simultaneamente o vídeo de alarme 
em vários estágios. Para cada alarme, os 
usuários podem visualizar o vídeo capturado 
durante o pré-alarme, no alarme, pós-alarme 
e também visualizar o vídeo ao vivo da 
câmera que acionou o alarme por meio de 
um único salvo 2x2

•  Marcadores comentáveis permitem aos 
usuários marcar cenas de interesse na linha 
do tempo para retornar facilmente à cena 
com visualizações de várias câmeras

•  Pesquise e encontre vídeos por meio de 
visualização de eventos ou linha do tempo. 
A pesquisa de visualização permite a 
visualização de um instantâneo em vários 
momentos para restringir rapidamente 
a cena de interesse

•  Retrocesso suave e reprodução síncrona em 
NVRs MAXPRO para investigação eficiente 
entre locais

•  O modo de gerenciamento de incidentes 
permite a criação de um pacote de clipes de 
várias câmeras em momentos diferentes que 
podem ser reproduzidos sequencialmente

Análise inteligente para detecção 
proativa de ameaças e aumento da 
eficiência operacional
•  Eventos inteligentes de câmeras podem ser 

visualizados no painel de alarme e acionar 
a gravação de eventos em NVRs MAXPRO 
para investigação posterior

•  Anotação com caixas delimitadoras 
em objetos detectados pelo Xtralis 
IntrusionTrace™ , LoiterTrace e ADPRO® 
NVR em visualização ao vivo e reprodução 
para notificação visual e verificação

•  Integração Honeywell Video Analytics 
(HVA) com seleção automática de fluxo de 
câmera para desempenho ideal

•  Integração com análise de 
reconhecimento facial de visão 
aumentada da Idemia

•  Integração com análise de vídeo da Ipsotek

•  Gerenciamento de eventos de 
reconhecimento de placas de veículos com 
ricos detalhes e geração fácil de relatórios 
para gerenciamento eficiente de veículos 
com câmeras compatíveis com o Honeywell 
VehicleTrace™

Clientes de desktop poderosos 
para monitoramento aprimorado 
e resposta rápida
•  Visualizar, criar, salvar e nomear salvos 

com até 8x8 câmeras cada em Meus salvos 
ou Salvos compartilhados. Suporte às 
proporções 16:9, 4:3 e alongado para salvos 
de vídeo 

•  O modo de câmeras circundantes com 
predefinições torna o acompanhamento 
de objetos de interesse simples e eficiente, 
permitindo que a câmera de interesse 
mais próxima esteja imediatamente em 
visualização

•  Ações de alarme rápidas e responsivas 
podem ser iniciadas nas opções do painel 
de visualização

•  Experiência inovadora de controle PTZ 3D 
“um clique” ou “arraste com o mouse” que 
acaba com os controles PTZ legados de 
clique contínuo

•  O de-warping 360° “espalha” a imagem de 
olho de peixe distorcida em visualizações 
panorâmicas naturais e/ou múltiplas 
visualizações em blocos. Os operadores 
podem visualizar e se concentrar em zonas 
de interesse em vídeos ao vivo e gravados

•  Experiência de visualização de vídeo 
enriquecida por meio de mecanismo de 
renderização de vídeo intuitivo que otimiza 
o uso da CPU, alterando a taxa de quadros 
do vídeo para redução de largura de banda

•  O suporte de renderização baseado em GPU 
NVIDIA e Intel para decodificação H.264 
e H.265 de até 60 quadros por segundo 
(câmera 1080p) com exibição suave em 
monitores 4K reduz o número de estações de 
trabalho necessárias para monitorar grandes 
locais com mais de 30 câmeras

•  Capacidade de reproduzir vídeo gravado 
com stream de áudio e capacidade dos 
operadores de falar na saída de áudio 
da câmera por meio do suporte ao áudio 
bidirecional

•  Controle qualquer monitor analógico ou 
digital a partir de uma única estação de 
trabalho ou teclado com joystick. Permite 
que o sistema seja usado como uma 
verdadeira matriz analógica e digital

•  O controle do monitor permite controlar 
todos os monitores de um único cliente 
(controle de parede do monitor)

•  O modo de monitor remoto permite 
compartilhar e controlar um monitor remoto 
enquanto ainda visualiza localmente

Aplicativos móveis unificados
•  O aplicativo móvel Honeywell Secure único 

e unificado permite o acesso a câmeras e 
portas via VMS, NVR e Comando Inteligente 
em movimento

•  Compatível com dispositivos iOS® e 
Android™

Interface gráfica do usuário 
intuitiva para gerenciamento 
eficiente do local
•  Interface de cliente fácil de usar e completa 

em recursos para visualizar vídeo de vários 
gravadores diferentes a partir de um único 
ponto

•  Os operadores podem fazer logon usando 
o idioma local, e o sistema de mensagens 
integrado permite que os operadores 
compartilhem cenas de vídeo por 
mensagens instantâneas

•  Privilégios de operador com base na função

•  Uma linguagem de programação de macro 
extremamente poderosa está disponível para 
personalizar totalmente as ações com base 
em eventos

•  Suporte para autenticação de usuário 
de diretório ativo  

Opções eficazes de proteção de 
privacidade para conformidade 
de privacidade de dados
•  Pixelização e desfoque do corpo na exibição 

ao vivo para proteger a privacidade do cliente 
e do funcionário contra o abuso de dados de 
vigilância

•  Autenticação de usuário dupla de quatro 
olhos para reprodução de gravação de vídeo 
original, por exemplo, com logon simultâneo 
de dois grupos de gerentes e representantes 
do conselho de trabalhadores

•  Desmascaramento seletivo para exportação 
de clipes de câmeras selecionadas e data/
hora com apenas o rosto de uma pessoa de 
interesse desmascarado, enquanto os rostos 
de outras pessoas permanecem anônimos

ARQUITETURA
O MAXPRO VMS se baseia na arquitetura 
cliente-servidor para oferecer máxima 
flexibilidade, personalização e integração. Ele 
oferece suporte de migração com um clique 
de sistemas de matriz analógica. O cliente 
MAXPRO VMS permite o monitoramento de 
locais e a configuração de dispositivos de vídeo, 
como câmeras, monitores, teclados, etc. O 
servidor MAXPRO VMS consiste no controlador 
e no banco de dados da estrutura MAXPRO 
VMS e de outros componentes principais.
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RECURSOS
Sistema de segurança escalonável 
para implantação flexível
•  Aplicativo baseado na Web para sistemas 

autônomos e integrados de vídeo e controle 
de acesso 

• Expanda o número de usuários thin client 
para acesso local ou remoto em qualquer 
lugar

• Eliminação da necessidade de firewall ou 
exceções de TI, bem como instalação de 
software e suporte para estações de trabalho

Interface gráfica do usuário para 
gerenciamento eficiente do local
•  Segurança conectada em geolocalização

• A interface de usuário unificada e intuitiva 
reduz os custos de treinamento para 
o pessoal de segurança

• Grade de visualização personalizável por 
meio de configuração de câmera arrastar 
e soltar mais sequenciamento de prioridade 
de áreas vulneráveis, câmeras ou pontos 
de acesso

• Codecs de vídeo H.264 e H.265 compatíveis 

• Suporte para atualização de firmware de 
câmera em massa e modificação de senha 
por meio do Comando Inteligente, para 
manutenção simplificada do dispositivo

• Fluxo de trabalho de incidentes com 
anexos, relatórios de incidentes e 
procedimentos operacionais padrão para 
uma resposta situacional eficiente

• A criptografia baseada em certificado 
protege as comunicações cliente-servidor 

Navegação no mapa para 
visualizar o status de segurança 
de propriedades e edifícios
• Suporte a mapas on-line GIS, incluindo 

OpenStreet Maps ou outros mapas baseados 
na Web 

• Fácil navegação entre locais com mapas 
com zoom de entrada/saída instantânea 
de pontos de vista globais e locais 

• Importe plantas baixas de edifícios em várias 
camadas para ter precisão na identificação 
e na localização de eventos

• Aproveite os esquemas/plantas baixas CAD 
existentes e reduza significativamente os 
custos de engenharia de mapas

• Dispositivos rapidamente colocados em 
GIS ou mapas de planta baixa por meio de 
arrastar e soltar ou pela configuração da 
estrutura do mapa

• Vídeo ao vivo em HTML 5 e reprodução 
instantânea para ter uma resposta rápida 
à situação

Fluxo de trabalho de incidentes e 
procedimentos operacionais padrão 
para tomada de decisão rápida 
e resposta à situação
• Conformidade com políticas padrão por meio 

de fluxos de trabalho personalizáveis

• Pesquisa rápida e funcionalidade de filtro 
para alarmes ou notificações situacionais 
específicas

• Gerenciamento de alarme unificado no 
painel de detalhes do alarme, incluindo 
reconhecimento, histórico e rollup

• Anexe e proteja várias formas de evidências 
para incidentes

• Documentação automática de qualquer 
trilha de fluxo de trabalho de incidente, 
incluindo localização, hora, evidência, 
atribuição, comentários do operador 
e procedimentos operacionais padrão

• Gere pacotes de relatórios de incidentes 
e exporte em PDF para as autoridades

Ferramentas integradas para 
impulsionar métricas de 
conformidade e gerenciamento 
centralizado de dispositivos
• O System Health Dashboard fornece 

status de gravação simultânea de 24 
horas em toda a frota de NVRs, tudo em 
um painel para detecção precoce de 
falhas do dispositivo

• Visualização única do Healthy Building 
Dashboard de métricas de estimativa de 
ocupação e aglomerações, detecção de 
pessoas sem máscara e desrespeito ao 
distanciamento social

• Acelere várias atualizações de firmware de 
dispositivos de vídeo simultaneamente

• Simplifique a manutenção do dispositivo e as 
atualizações de senha em vários dispositivos 
ao mesmo tempo

RECURSOS DE  
SEGURANÇA CIBERNÉTICA
• Segurança de senha aprimorada:  senhas 

não recuperáveis, aplicação de senhas 
complexas, expiração de senha, sem senhas 
padrão

• Canais não autenticados/não autorizados 
endereçados

• Configuração de firewall seguro

• Cliente da Web seguro – HTTPS e TLS 1.2 
habilitados; proteção contra ataques CSRF 
e XSS

• Pasta restrita e acesso de registro para 
operadores

• Conjuntos protegidos – assinatura digital

• Comunicações seguras com câmeras 
equIP usando o protocolo proprietário 
da Honeywell e câmeras da Série 30 com 
streams de vídeo criptografados TLS1.2

• Suporte para autenticação digest em 
stream multicast entre a câmera e o cliente 
MAXPRO VMS

MAXPRO® VMS Intelligent Command

O INTELLIGENT 
COMMAND É 
COMPATÍVEL COM 

• MAXPRO VMS

• NVRs MAXPRO*

*em conjunto com o VMS

O MAXPRO Intelligent Command é uma poderosa plataforma baseada na Web e interface gráfica de usuário intuitiva que 
transforma a experiência de gerenciamento de vídeo para otimizar a vigilância de segurança, melhorar a consciência situacional 
e tornar as propriedades mais seguras. 



Folha de dados do MaxPro® VMS   |   www.honeywell.com   |   4        

TABELA 1. ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE RECOMENDADAS
MAXPRO VMS Especificações 
mínimas do servidor

Espec. padrão  
até 5 clientes

Espec. desempenho 
10 clientes

Espec. premium  
25 clientes ou mais

PROCESSADOR Um Intel® Quad Core™ Xeon®  
E3 1225V3 3,2 GHz S1150

Um Intel® Quad Core™ Xeon®  
E-2134 3,5 GHz

Dois Intel® 8 Core ™ Xeon®  
Silver 4110 2,1 GHz

SISTEMA OPERACIONAL Microsoft Windows® Server 2019 64 bits, Server 2016 64 bits

TIPO DE COMPUTADOR Servidor – recomenda-se fonte de alimentação dupla

MEMÓRIA DO SISTEMA (RAM) 8 GB 16 GB 32 GB

UNIDADE DE DVD DVD +/- RW

DISCO

Dois discos rígidos separados ou dois conjuntos de matrizes RAID

O conjunto de disco/RAID 1 usa SATA de 10 mil RPM e 150 GB ou SCSI de 10 mil a 15 mil RPM e 146 GB 
para o sistema operacional Windows®, software MAXPRO VMS Server e software Microsoft SQL® Server

O conjunto de disco/RAID 2 usa SATA de 10 mil RPM e 150 GB ou SCSI de 10 mil a 15 mil RPM e 146 GB 
para arquivos de banco de dados MAXPRO VMS e arquivos de banco de dados Microsoft SQL® Server

Observação: se tolerância a falhas for necessária, o conjunto RAID 1 é RAID 1, 10 ou 0+1,  
e o conjunto RAID 2 é RAID 10 ou 0+1

ADAPTADOR DE VÍDEO Adaptador de vídeo com resolução de vídeo de 1.024 x 768 pixels; a cores de 32 bits ou mais

PORTAS SERIAIS Necessárias apenas se o dispositivo serial precisar ser conectado - recomenda-se 8 portas  
MOXA PCI-e serial RS232

CONEXÃO DE REDE 1 Gbit/s ou mais

AMBIENTE VIRTUAL VM Ware ESXi versão 5.5, vSphere e Hyper-V

TABELA 2. ESPECIFICAÇÕES RECOMENDADAS DA ESTAÇÃO DE TRABALHO
Especificações mínimas da 
estação de trabalho MAXPRO VMS

Estação de trabalho 
com 2 monitores

Estação de trabalho com 
4 monitores

PROCESSADOR Intel® Core™ i7-8700, 3,2 GHz

SISTEMA OPERACIONAL Microsoft Windows® 10 Enterprise 64 bits

TIPO DE COMPUTADOR Estação de trabalho

MEMÓRIA DO SISTEMA (RAM) 16 GB

UNIDADE DE DVD DVD +/- RW

DISCO SATA3 de 500 GB a 7.200 RPM

ADAPTADOR DE VÍDEO Placa de vídeo Intel UHD 
630 integrada

Placa de vídeo Intel UHD 630  
e NVIDIA Quadro P620 integradas

CONEXÃO DE REDE 1 Gbit/s ou mais

AMBIENTE VIRTUAL Ambiente virtual não compatível em máquinas clientes

Este diagrama ilustra a arquitetura MAXPRO VMS  
e os componentes associados.
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TABELA 2. INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS –  
MAXPRO VMS
MAXPRO VMS - Números de peça e licenciamento

MAXPRO VMS - Software básico e licenças

HNMSWVMS

O software VMS Base inclui: MAXPRO VMS, 
SQL® 2019 Express, inclui licenças para um 
(1) cliente MAXPRO VIEW, com interface de 64 
canais para MAXPRO NVR Series, mecanismo 
IP, Enterprise NVR, MAXPRO-Net e comutador 
VideoBloX Matrix. (Adicione “-B” ao número da 
peça para licenças de servidor redundantes)

HNMSWVMS-B Licença de software redundante MAXPRO 
VMS Base 

SSAHNMVMS Contrato anual de suporte de software - 
software MAXPRO VMS Base

SSAHNMRED Contrato anual de suporte de software - 
software MAXPRO VMS redundante

SSA24HNMVMS
Contrato anual de suporte de software 24 horas 
por dia, 7 dias por semana - software MAXPRO 
VMS Base

SSA24HNMRED
Contrato anual de suporte de software 24 horas 
por dia, 7 dias por semana - software MAXPRO 
VMS redundante

SSAEUHNMVMS
Contrato anual de suporte de software para 
o usuário final 24 horas por dia, 7 dias por 
semana - software MAXPRO VMS Base

SSAEUHNMRED
Contrato anual de suporte de software para 
o usuário final 24 horas por dia, 7 dias por 
semana - software MAXPRO VMS redundante

Licença de cliente MAXPRO – Uma licença por estação 
de trabalho conectada 
(O aplicativo cliente pode executar várias instâncias)  
(Adicione “-B” ao número da peça para licenças de 
servidor redundantes)
HNMSWCL MAXPRO View - licença de cliente único

Licença de canal MAXPRO VMS Base 
(Adicione “-B” ao número da peça para licenças de 
servidor redundantes)
HNM64 64 canais de base adicionais

HNM128 128 canais de base adicionais

HNM192 192 canais de base adicionais

HNM256 256 canais de base adicionais

HNM384 384 canais de base adicionais

HNM448 448 canais de base adicionais

HNM512 512 canais de base adicionais

MAXPRO VMS com Active Alert® Video Analytics -  
Uma licença por canal de análise
HNMHVAB HVA - pacote básico

HNMHVAS HVA - pacote padrão

HNMHVAP HVA - pacote premium

HNMHVASI HVA - impressões inteligentes

HNMHVAPC HVA - contador de pessoas

MAXPRO VMS Server Failover Solution
NFHALAN Neverfail® Server Failover Management

MAXPRO® VMS Sistema de gerenciamento de vídeo

TABELA 3. INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS –  
MAXPRO VMS LITE
MAXPRO VMS LITE - Números de peça e licenciamento
MAXPRO VMS LITE - Software básico e licenças

HNMSWVMSLT

O software MAXPRO VMS Lite inclui: 
MAXPRO VMS, SQL® 2019 Express, inclui 
licenças para um (1) cliente MAXPRO VIEW, 
com interface de 64 canais para MAXPRO 
NVR Series, mecanismo IP, Enterprise NVR, 
MAXPRO-Net e comutador VideoBloX Matrix. 
Expansível até no máximo três clientes e 
128 canais. Sem suporte para adaptador de 
terceiros. (Adicione “-B” ao número da peça 
para licenças de servidor redundantes)

SSAHNMVMSL Contrato anual de suporte de software - 
software MAXPRO VMS Lite

SSA24HNMVMSL
Contrato anual de suporte de software 
24 horas por dia, 7 dias por semana - 
software MAXPRO VMS Lite

SSAEUHNMVMSL
Contrato anual de suporte de software para 
o usuário final 24 horas por dia, 7 dias por 
semana - software MAXPRO VMS Lite

Licença de canal MAXPRO VMS Lite Base -  
Uma licença por entrada de vídeo
HNM64 64 canais de base adicionais

Atualização do MAXPRO VMS Lite

HNMUG Atualização do MAXPRO VMS Lite para 
o MAXPRO VMS

INTELLIGENT COMMAND
HNMINDWRKFL Intelligent Command Incident & Workflow

HNMDASHBOARDS Intelligent Command Safety & Compliance 
Dashboard

HNMONLNEMAPS Intelligent Command GIS/Online Web Map 
Integration

HNMVMS3PDM Gerenciamento de dispositivo de câmera 
para câmeras de terceiros

VMS Third-Party Analytics
HNMANALYTICS Licença do adaptador 3P Analytics

TABELA 4. Hardware MAXPRO VMS
Servidor e estações de trabalho

HMSP3
MAXPRO VMS Perf.Server, 1U, alimentação 
redundante; Windows Server 2016, Xeon® 
E-2134,16 GB

HMW7T Estação de trabalho em torre para MAXPRO® 
com quatro monitores

HMW7TM Miniestação de trabalho para MAXPRO com 
dois monitores

HMW6R Montagem em rack 2U, estação de trabalho 
com quatro monitores



Microsoft®, Windows™, Hyper-V®, Windows Server®, SQL Server® 
são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft, Inc. 
nos Estados Unidos e em outros países.

IOS é uma marca comercial ou marca registrada da Cisco nos 
Estados Unidos e em outros países.

Android™ é uma marca comercial ou marca registrada da Google 
LLC nos Estados Unidos e em outros países.

Intel®, Xeon® e Core™ são marcas comerciais ou marcas registradas 
da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos ou 
em outros países.

Neverfail® é uma marca comercial ou marca registrada da Hierholzer 
Holdings Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

ADPRO®, IntrusionTrace™ e Xtralis™ são marcas comerciais da Xtralis 
Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Pro-Watch®, MAXPRO®, Active Alert®, VehicleTrace™ e equIP® 
são marcas comerciais ou marcas registradas da Honeywell 
International Inc. nos Estados Unidos, na Austrália e em outros 
países. 

A Honeywell reserva-se o direito, sem notificação, de fazer alterações 
no design ou nas especificações do produto.
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MAXPRO® VMS Sistema de gerenciamento de vídeo

BAIXE O APLICATIVO MÓVEL

HONEYWELL  
SECURE

TABELA 5. Compatibilidade do gravador de versão MAXPRO VMS

Modelos de gravadores 7.5  
(versão atual) 7.0 6.X

MAXPRO NVR ✔ ✔ ✔
MAXPRO VMS (VMS EM VMS) ✔ ✔ ✔
HEN*2 Integrado NVR ✔ ✔ ✔
HEN*3 4K/8 MP Integrado NVR ✔ ✔ ✔
HEN*4 4K/12 MP Integrado NVR ✔ ✔ ✔
ADPRO IFT, IFT-E, FASTTRACE 2E,  
IFT GATEWAY ✔ ✔ ✔

✔ Compatível   Não compatível 

Visualize vídeos ao vivo e gravados, gerencie 
alarmes e a segurança geral do local.


