APRESENTANDO O AXXONNEXT 4.0 VMS

MOMENTQUEST
Busca forense de video gravado quase instantânea.
MomentQuest é mais do que uma ferramenta de
busca (embora seja uma). É um grupo de tecnologias
que geram metadados no momento de gravação.
2bEDQFRGHGDGRVGRVPHWDGDGRV«DEDVHSDUDD
rápida e precisa análise dos arquivos. Para encontrar
um evento de interesse mais tarde basta inserir os
critérios necessários: movimento na área, cruzamento de linha, tamanho, cor, direção, velocidade de objeto em movimento,e mais. Miniaturas dos episódios
de video são mostradas em segundos. Desperdício
de horas de visualização são agora coisa do passado. O MomentQuest as substitui com uma rápida e
HIHWLYDSHVTXLVDIRUHQVH¢EDVHGHFULW«ULRVGHȴQLGRV
pelo usuário.
A busca no MomentQuest é rápida porque se baseia
nos metadados, calculados para todos objetos em
movimento no campo de visão. Os metadados contém atributos de objetos que são salvos como texto
em uma base de dados VMDA especial ao mesmo
tempo que o vídeo.

COMPRESSOR DE TEMPO
Sinopse de cena visual.
O Compressor de Tempo«XPQRYRSDUDGLJPDGHHȴFL¬QFLDHPPRQLWRUDPHQWRGHY¯GHR
Todos os objetos em movimento no vídeo são mostrados ao operador em um curto clipe de
vídeo, comprimindo o tempo mas mantendo a velocidade original de movimento dos objetos. Basta clicar em objeto para ir à reprodução do vídeo correspondente em modo normal.
2&RPSUHVVRUGH7HPSR«XPDUHYLV¥RGHHYHQWRVU£SLGDHI£FLO$HȴFL¬QFLDHPPRQLWRUDmento nunca será a mesma.

97 s.

12 s.
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*VMDA é uma inovação exclusive AxxonSoft, consistindo de uma base de dados para indexação e armazenamento de descrições
de o que está acontecendo na cena.
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Novo Painel de Navegação de objeto. Esse painel contém uma lista completa de obMHWRVQRVLVWHPDHRIHUHFHXPDYLV¥RJHUDOFRPRS©·HVGHFRQȴJXUD©¥RSDUDDVUHOD©·HV
entre objetos.

NOVA INTERFACE MODERNA
8PGRVSRQWRVGHGHVWDTXHWUDGLFLRQDLVGR$[[RQ1H[WVHPSUHIRLDIDFLOLGDGHGHFRQȴJXUD©¥R
combinada com a capacidade de gerenciamento do sistema. A Versão 4.0 aperfeiçoa a interface
para tornar o monitoramento de video acessível, transparente e gerenciável como nunca antes.

O novo Painel de Alarmes foi implementado como uma janela drop-down redimensionável (e pode ser expandida para tela cheia). O painel de alarmes mostra miniaturas
de video dos alarmes mais recentes que requerem atenção do operador. Vantagens do
novo painel incluem customização do tamanho do painel e miniaturas dos alarmes, baVHDGRQRQ¼PHURGHHYHQWRVDVHUHPPRVWUDGRV-XQWDPHQWHFRPHYHQWRVGHDODUPH
DWXDLV Q¥RFODVVLȴFDGRV RSDLQHOSHUPLWHYLVXDOL]DUDODUPHVDQWHULRUPHQWHSURFHVVDGRV

A nova tela de Layouts possui um
design mais funcional, compacto e
atrativo.

Critérios para todos os tipos de
busca V¥R DJRUD HVSHFLȴFDGRV GH
maneira concisa e consistente.

O Painel de Mensagens mostra
mensagens sobre eventos relacioQDGRV DRV FULW«ULRV  GHȴQLGRV SHOR
XVX£ULR 7H[WR H ERW·HV HVSHFLȴFDdos são mostrados também.

Seleção conveniente de arquivo
para reprodução de vídeo. Se a
F¤PHUD HVW£ JUDYDQGR HP P¼OWLSORV
arquivos, o usuário pode selecionar
qual arquivo usar para a reprodução.

O Quadro Web permite mostrar páginas da web no layout Axxon Next.
ΖV SRGH VHU ¼WLO SRU H[HPSOR SDUD
PRVWUDU FRQȴJXUD©·HV GH F¤PHUDV
ou interfaces web de terceiros.

Altere todas as cameras no layout
atual para modo Arquivo em um só
clique, usando um atalho especial.

Novo modo para edição de lista
de layouts, no qual o usuário pode
remover e reordenar os layouts. A
interface de busca de arquivo foi redesenhada.
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O novo visual do wizard GHGHVFREULPHQWRDXWRP£WLFRRIHUHFHXPDPHOKRUH[SHUL¬QFLD
FRPDGL©¥RHFRQȴJXUD©¥RGHP¼OWLSODVF¤PHUDV$QRYDLQWHUIDFHSHUPLWHDI£FLOFULD©¥R
HFRQȴJXUD©¥RGHDUTXLYRVGHYLGHR

A nova interface no wizard de
descobrimento automático oferece
uma maneira conveniente de gerenFLDU FRQH[·HV GH F¤PHUDV $ QRYD
interface permite a fácil criação e
FRQȴJXUD©¥RGHDUTXLYRVGHY¯GHR
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TECLAS DE ATALHO

FAILOVER

Teclas de atalho e teclados especializados de CCTV são capazes de utilizar o sistema mais
rapidamente, melhorando o tempo de reação do operador e a conveniência de uso.

Máxima redundância VMS

*HUHQFLDUVLVWHPDV$[[RQ1H[WDJRUDȴFRXDLQGDPDLVI£FLO usuários podem conȴJXUDUWHFODVGHDWDOKRȃFRPELQD©·HVGHWHFODVGRWHFODGRHERW·HVGHMR\VWLFNȃSDUD
acionar certas ações do sistema. Os sistemas Axxon Next podem ser controlados por teclados usuais de PC e mesas controladoras de CFTV conectados ao sistema.

Fazendo backup para
servidor de failover

Teclas de atalho oferecem uma rápida maneira de acessar comandos frequentemente utilizados, reduzindo o tempo necessário para reagir a situações imediatas.
$[[RQ1H[WYHPFRPDOJXQVDWDOKRVSU«FRQȴJXUDGRV2VDWDOKRVSDGU·HVV¥RFRPELnações genéricas, fáceis de lembrar.

HYPERVISOR

HYPERVISOR

Falha de servidor

!
HYPERVISOR

Restauração automática de cópia
de backup da configuração de
um servidor offline

HYPERVISOR

8PVHUYLGRUSRGHVHUVHOHFLRQDGRGXUDQWHDFRQȴJXUD©¥RGRVLVWHPDSDUDDJLUFRPR
reserva em caso de falha do servidor principal. O servidor de failover entra em ação
automaticamente, realizando todas as funções previamente realizadas pelo hardware
em falha. Um serviço especial hypervisor monitora o status de todos os servidores em
um domínio.
BACK UP DE CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO
Backup e restauração de Sistema é fácil
$[[RQ 1H[W RIHUHFH XPD QRYD XWLOLGDGH SDUD VDOYDU H UHVWDXUDU DV FRQȴJXUD©·HV GH
VHUYLGRUHV GH GRP¯QLR $[[RQ WRGRV REMHWRV GH 6LVWHPD VHXV SDU¤PHWURV H UHJLVWURV
de mudanças e bases de dados com nomes de usuários, senhas e layouts personalizaGRV5RWLQDVHVWDEHOHFLGDVGHEDFNXSV¥RHVVHQFLDLVSDUDRSHUD©·HVOLYUHVGHSUREOHPD
24 horas por dia.
&ULD©¥RDXWRP£WLFDGHSRQWRVGHUHVWDXUD©¥RIDFLOLWDDUHVWDXUD©¥RGHTXDOTXHU
FRQȴJXUD©¥RUHJLVWUDGD
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ARQUIVAMENTO DE VÍDEO PARA ARMAZENAMENTO DE REDE
$UTXLYDPHQWRGHYLGHRHVW£DLQGDPDLVFRQȴ£YHOQR$[[RQ1H[WGravação de video
SDUD1$6armazenamento de video pode ser hospedado em um disco de servidor local
RXGLVFRGHUHGH3DUDXVDURDUPD]HQDPHQWRGH1$6HVSHFLȴTXHRFDPLQKRGHUHGH
relevante ao criar um arquivo ou selecionar um disco no sistema.
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REDUNDÂNCIA DE ARMAZENAMENTO

TRANSCODIFICAÇÃO MOTIONWAVELET

Replicação de video gravado — armazenamento seguro, centralizado de gravação de segurança.

A Versão 4.0 adiciona suporte para recomprimir e salvar vídeo em formato MotionWaveOHWTXHSHUPLWHPDLRUȵH[LELOLGDGHDRVHOHFLRQDUDTXDOLGDGHSDUDYLGHRVROLFLWDGRSHOR
cliente dependendo das atuais condições. O Green Stream oferece um terceiro stream
com video MotionWavelet, que muda para se adequar às condições de rede e requisites
de resolução do cliente.

O vídeo gravado agora pode ser automaticamente duplicado do servidor no qual
R Y¯GHR HVW£ DUPD]HQDGR &RP UHGXQG¤QFLD GH DUPD]HQDPHQWR Y¯GHR £XGLR H PHtadados são automaticamente sincronizados entre o principal (ou vários) arquivos de
Y¯GHRHRXWURSRQWRGHDUPD]HQDPHQWRHVSHFLȴFDGRSHORXVX£ULRΖVVRRIHUHFHXPD
opção à prova de falha para armazenamento de vídeo a longo prazo.

Storage

MONITORAMENTO DE MÚLTIPLOS DOMÍNIOS
Mais opções de gerenciamento de sistemas de segurança
20RQLWRUDPHQWRGH0¼OWLSORVGRP¯QLRVSHUPLWHDRSHUDGRUHVHDGPLQLVWUDGRUHVFRQHFWDUGHXPD¼QLFDHVWD©¥RGHWUDEDOKRFOLHQWHDP¼OWLSORVVHUYLGRUHVGHYLJLO¤QFLDHPGLIHrentes domínios que não são parte do mesmo sistema. Todos os ajustes e cameras assoFLDGDVFRPHVWHVVHUYLGRUHVV¥RFRQVROLGDGRVHPXPD¼QLFDFRQYHQLHQWHYLVXDOL]D©¥R
2SHUDGRUHVV¥RDVVLPFDSD]HVGHDFHVVDUP¼OWLSORVVLVWHPDVLQGHSHQGHQWHVGHYLJLO¤QFLD
mesmo que o cliente não possa ou não queira combinar estes sistemas. Isso é particularPHQWH¼WLOSDUDFHQWURVJHRJUDȴFDPHQWHGLVSHUVRVRXHPXPJUDQGHQ¼PHURGHLQVWDOD©·HVTXDQGRFRQȴJXUD©·HVHPPDVVDV¥RPDLVSU£WLFDV(VWHDVSHFWRSRGHVHU¼WLOSDUD
FDGHLDVGHYDUHMRHUHGHVGHSRVWRV$JRUDRFOLHQWHQ¥RSUHFLVDFULDUXPDFRQȴJXUD©¥R
FRPSOH[DHGLVWULEX¯GDTXHFRPELQDWRGRVRVVHUYLGRUHVHPXP¼QLFRGRP¯QLR$[[RQ
Graças à essa capabilidade, operadores podem usar todas as funções do sistema e, se
QHFHVV£ULR FRQȴJXUDU VLVWHPDV GH YLJLO¤QFLD UHPRWD GH VXDV HVWD©·HV GH WUDEDOKR VHP
precisar conectar a cada servidor.

MotionWavelet«XPFRGHFGHY¯GHRHȴFLHQWHEDVHDGRQDFRQYHUV¥RZDYHOHWSURYLGHQFLDQGRXPDVHOH©¥RPDLVȵH[LYHOGDTXDOLGDGHGHY¯GHRGRVWUHDPSDUDFOLHQWHVUHPRWRV
É melhor usado com o Green Stream.
Green Stream salva largura de banda e recursos de CPU cliente. A função Green Stream
automaticamente escolhe um stream de video do servidor para um cliente dependendo
da resolução atualmente exibida no cliente.

SUPORTE PARA CARTÕES SD

Axxon Next é compatível com armazenamento de borda, assim o
cliente visualizador pode exibir video gravado em um cartão SD.
2b$[[RQ1H[WDXWRPDWLFDPHQWHGHWHFWDDUPD]HQDJHPQDF¤PHUD ERUGD TXDQGRDF¤PHUD«DGLFLRQDGD¢FRQȴJXUD©¥RGHVLVWHPD3DUDDFHVVDURYLGHRDUPD]HQDGRQDF¤PHUDVHOHFLRQHRDUPD]HQDPHQWRUHOHYDQWHQRPHQXGDF¤PHUDQRPRGRGHYLVXDOL]D©¥RGHDUTXLYR$WXDOPHQWH
somente visualização e exportação de vídeo gravado são suportados.
Contudo, futuras versões de Axxon Next irão em breve suportar migração
de vídeo do armazenamento de borda para o arquivo Axxon Next.
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METADATA

METADADOS DE DISPOSITIVOS IP
Ferramentas únicas de análise de vídeo estão disponíveis — tornando sistemas
de segurança mais efetivos do que nunca.
Metadados são gerados nas cameras, eliminando a necessidade de descomprimir
RY¯GHRQRODGRGRVHUYLGRU$FDUJDGH&38QRVHUYLGRUGHY¯GHR«VLJQLȴFDWLYDPHQWH
reduzida, permitindo ao servidor suportar mais streams de vídeo.
*UD©DV¢&38OLYUHDDQ£OLVHGHY¯GHRGD$[[RQ1H[WSRGHXVDUFRPRDSRLR

MACROS

Waiting
Camera 1. Alarm | 5 minutes
Timeout

5

minutes

Filters

Camera 1. Alarm
Add events filter

Execute if event occured

Record to archive
Always initiate | Archive

Record to archive
Open layout with camera

A nova versão do Axxon Next suporta conȴJXUD©¥R ȵH[¯YHO GH UHD©·HV FRPSOH[DV GH
Sistema para qualquer grupo de eventos esSHFLȴFDGRV2XVX£ULRSRGHFULDUXPPDcro que automaticamente executa um
número ilimitado de ações no sistema
usando a logica SE... ENTÃO (IF/THEN).
Macros permitem a programação de algorítmos para controlar a reação a eventos especíȴFRVDQ¯YHOGHVLVWHPDHGLVSRVLWLYR

Análise de cenas
ME TADAD OS
METADATA

Execute if event did not occur

Tag&Track Pro

Switch over relay
Camera 1. | Relay 1 | 00:01:00

Zoom Automático

ME TADAD OS

MomentQuest

Armazenamento

Compressor de tempo

VIDEOWALL 2.0
Gerenciamento efetivo de video walls e layouts
em grandes áreas dispersas.

$Q£OLVH GH VLWXD©¥R ȃ 8P JUXSR GH IHUUDPHQWDV GH GHWHF©¥R XVDGDV SDUD DQDOLVDU
PRYLPHQWRVQRFDPSRGHYLV¥RGDF¤PHUDΖVVRLQFOXLGHWHF©¥RGHREMHWRDEDQGRQDGR
e de cruzamento de linha.
MomentQuestȃJHUHPHWDGDGRVQRPRPHQWRGHJUDYD©¥RSDUDDQ£OLVHU£SLGDHSUHcisa. Para encontrar um evento de interesse basta inserir os critérios necessários: movimento nas zonas, cruzamento de linha, tamanho, cor, direção, velocidade de movimento,
e mais. Miniaturas dos vídeos relevantes são mostradas em segundos.
Compressor de tempo ȃREWHQKDUHVXPRVYLVXDLVU£SLGRVGHWRGRVREMHWRVHPPRYLmento em uma cena. Um clipe de vídeo curto mostra todos eventos VMD com velocidade
real. Clique em um objeto de interesse para ir ao vídeo.
=RRPDXWRP£WLFRȃPRQLWRUHREMHWRVHPPRYLPHQWRFRPIDFLOLGDGHFRP]RRPGLJLWDO
automático. Zoom automático mostra vídeo próximo para partes do quadro em visão
TXHFRQWHPRREMHWRHPPRYLPHQWRHRVHJXHHQTXDQWRHOHVHPRYHFRPRXPDF¤PHUD
GHȴOPHIDULDHPXPDFHQDSUµ[LPD
Tag&Track Proȃ0DUTXHHUDVWUHLHXPREMHWRHPPRYLPHQWRHQTXDQWRVLPXOWDQHDmente mantendo a “visão geral” de tudo acontecendo em um local protegido e captando
imagens detalhadas dos objetos ao redor (mais informações na página 11).
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Com essa tecnologia, operadores podem selecionar um
layout que foi criado no sistema e enviá-lo ao monitor de
qualquer computador cliente conectado a qualquer serYLGRUGHYLJLO¤QFLDGHY¯GHR9LGHRZDOO«LQFULYHOPHQWH¼WLOSDUDJHUHQFLDU£UHDVH[WHQVDVHJHRJUDȴFDPHQWH
complexas com grandes centros de monitoramento que
requerem monitoramento de vídeo multinível. Enviar
um layout para um operador permite chamar atenção
SDUDXPHYHQWRFDSWXUDGRSRUXPDGDVF¤PHUDVQRODyout. Similarmente, um evento pode ser mostrado a todos operadores enviando o layout relevante à vídeo wall.
8VX£ULRV DJRUD SRVVXHP QRYRV UHFXUVRV SDUD YLdeo walls. Agora é possível designar qualquer compuWDGRUFOLHQWHFRPVXȴFLHQWHVPRQLWRUHVFRPRYLGHRZDOO
4XDOTXHU XVX£ULR FRP GLUHLWRV GH DFHVVR VXȴFLHQWHV
pode gerenciar um video wall. Um cliente remoto conectado a qualquer servidor de domínio pode ser usado.
Assim o video wall está sempre functional e operadores
Q¥RSUHFLVDPJDVWDUWHPSRUHFRQȴJXUDQGRD
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TAG&TRACK PRO

AUTENTICAÇÃO LDAP

Fique a par de condições variáveis com múltiplos objetos em movimento.

Integração com serviços de rede corporativos.
(VVHUHFXUVRSHUPLWHHYLWDUGXSOLFD©¥RGHWDUHIDVGHDGPLQLVWUD©¥RGHXVX£ULRV
para sysadmins em grandes empresas. Operadores podem registrar o sistema de
YLJLO¤QFLDXVDQGRRVLVWHPDGHGLUHLWRVHXVX£ULRVSDGU¥R$[[RQ1H[WRXXVDQGRVXDV
FUHGHQFLDLVGHGRP¯QLR2DGPLQLVWUDGRUGHVLVWHPDFRQȴJXUDDDXWHQWLFD©¥RYLDRGLUHtório corporativo LDAP e seleciona usuários para atribuir direitos no Axxon Next. Usando
o Axxon Next, sysadmins podem também associar direitos de acesso VMS para grupos
de diretório corporativos.
UDP

STREAMING DE VÍDEO UDP ENTRE SERVIDORES
$QRYDYHUV¥RGR$[[RQ1H[WSHUPLWHRUDVWUHDPHQWRGHP¼OWLSORVREMHWRVHPPRYLPHQWRVLPXOWDQHDPHQWHFRPDDMXGDGH7DJ 7UDFN3UR
7DJ 7UDFN3URSHUPLWHVLPXOWDQHDPHQWHREter a “visão geral” de tudo acontecendo em
XP ORFDO SURWHJLGR HQTXDQWR YRF¬ REWHP
imagens detalhadas dos objetos movendo
ao redor, por conseguir marcá-los e contiQXDQGR D UDVWUH£ORV DWUDY«V GH P¼OWLSODV
F¤PHUDV$PERVJUXSRVGHLPDJHQVSRGHP
ser gravados para uso posterior, detalhe importante para investigação de eventos.

Esse recurso necessita de pelo menos
GXDV F¤PHUDV XPD « SDQRU¤PLFD D VHJXQGD«XPDF¤PHUD37=$F¤PHUDSDQRU¤PLFD « FRQȴJXUDGD FRP XP UDVWUHDGRU
que detecta objetos movendo no quadro e
FDOFXODVXDVFRRUGHQDGDV9£ULDVF¤PHUDV
SDQRU¤PLFDVSRGHPVHUOLJDGDVDXPD¼QLca unidade PTZ.

E COMPUTADORES REMOTOS
A nova versão do Axxon Next oferece uma variedade de ferramentas para reduzir o conVXPRGHEDQGDODUJDHWRUQDURVVLVWHPDVGHVHJXUDQ©DPDLVHȴFLHQWHV
O vídeo ao vivo pode ser transmitido de um servidor para computadores remotos via
UDP. Multicasting também é suportado. Multicasting libera capacidade de rede e otimiza
o uso de recursos.

RECONHECIMENTO FACIAL E CAPTURA DE CHAPA DE VEÍCULO

TAG&TRACK LITE
Tag&Track Lite — preveja trajetórias de objetos
e monitore-as facilmente em tempo real.
7DJ 7UDFN /LWH WRUQD YLJLO¤QFLD PDLV I£FLO DR SUHYHU HP
IUHQWH GH TXDO F¤PHUD XP REMHWR LU£ DSDUHFHU DSµV VDLU
de visão de outra câmera. Para esse recurso funcionar, todas
as cameras são conectadas a um mapa do local: a posição das
F¤PHUDV H VHXV FDPSRV GH YLV¥R V¥R HVSHFLȴFDGRV QR PDSD
2b RSHUDGRU VHOHFLRQD XP REMHWR HP PRYLPHQWR SDUD UDVWUHDU
6HRREMHWRGHL[DURFDPSRGHYLV¥RGHXPDF¤PHUD$[[RQ1H[W
FDOFXODVXDWUDMHWµULDHGHWHUPLQDDSUµ[LPDF¤PHUDGDTXDOHOH
DSDUHFHU£HPIUHQWH$F¤PHUDGHȊGHVWLQRSRWHQFLDOȋVHU£GHVWDcada no layout atual.
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2$[[RQ1H[WLU£HPEUHYHSHUPLWLUJUDYDUTXDQGRURVWRVDSDUHFHUHPQRFDPpo de visão, assim como suas coordenadas. Os dados são calculados no servidor ou
GLUHWDPHQWH QD F¤PHUD QR FDVR GH F¤PHUDV FRP FDSDELOLGDGHV GH FDSWXUD GH URVWRV
embutidas. Surgimento de rostos no campo de visão é um evento de alarme especial;
RbTXHVLJQLȴFDTXHY¯GHRVJUDYDGRVSRGHPVHUEXVFDGRVSDUDWRGRVRVHSLVµGLRVHPTXH
um rosto estava presente.
$[[RQ1H[WWDPE«PLPSOHPHQWDU£VXSRUWHSDUDUHFRQKHFLPHQWRGHQ¼PHURVGHFKDpas de veículos e busca baseada nessa informação.

13

CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS EM MASSA
3RXSHWHPSRGHFRQȴJXUD©¥RHPJUDQGHV£UHDV
&RQȴJXUD©¥RHPPDVVDSDUDXPJUDQGHQ¼PHURGHF¤PHUDVSRGHVHUXPDDWLYLGDGHGHPRUDGDHVSHFLDOPHQWHHPJUDQGHV£UHDV(QW¥RSRUTXHQ¥RFRQȴJXU£ODVFRPR
XP JUXSR ID]HQGR DOWHUD©·HV HP P¼OWLSODV F¤PHUDV VHOHFLRQDGDV DR PHVPR WHPSR"
&RP$[[RQ1H[WDJRUDLVVR«SRVV¯YHO0XGDQ©DVDF¤PHUDVGDPHVPDOLQKDGHSURGXWR
podem ser aplicadas com um clique.
&RQȴJXUHXPDF¤PHUDFRPRSUHFLVDUHHQW¥RȃQDOLVWDVHOHFLRQHDVRXWUDVF¤PHUDV
GDPHVPDOLQKDTXHTXHUFRQȴJXUDU6LPSOHVPHQWHFOLTXH$SOLFDU$VPXGDQ©DVVHU¥R
VDOYDVDXWRPDWLFDPHQWHSDUDWRGDVDVF¤PHUDVVHOHFLRQDGDV

NOVAS FUNÇÕES DE EXPORTAÇÃO
Recursos de exportação melhorados para vídeo gravado no Axxon Next 4.0.
Novos recursos:
([SRUWD©¥RLQVWDQW¤QHD Imagens e
vídeos podem ser exportados do modo
de Vídeo ao Vivo ou do modo Arquivo
FRPXP¼QLFRFOLTXH'HȴQLUXPLQWHUYDOR
GHWHPSR«RSFLRQDOȃVHQHQKXPOLPLWH
IRUGHȴQLGRH[SRUWD©¥RLU£FRQWLQXDUDW«
o usuário encerrá-la.
([SRUWD©¥RGHY¯GHRSDUDDYLHH[H
Reproduza vídeo exportado em qualquer
computador usando players de vídeo
populares.
Exportação de foto instantânea em
.pdf com modelos de exportação conȴJXU£YHLV8VX£ULRVSRGHPVHOHFLRQDU
a posição do quadro no PDF, adicionar
comentários e datas, e selecionar uma
fonte e imagem de fundo.

Soltar quadros de vídeo exportados.
0£VFDUDGHSULYDFLGDGH antes de exportar, o usuário pode selecionar áreas
que serão mascaradas (pixeladas)
QRY¯GHRRXLPDJHPȴQDO
Exportação de quadros parciais (inFOXLQGRTXDGURVȴVKH\HGHZDUSHG 
([SRUWD©¥RGHFRPHQW£ULRVGHXVX£rios sobre o vídeo.
([SRUWD©¥RGH£UHDVVHOHFLRQDGDV
do quadro.

Limite de tamanho de arquivos de
Y¯GHRH[SRUWDGRVFRQȴJXU£YHO
Se o tamanho do vídeo a ser exportado
exceder o valor máximo, o vídeo é dividiGRHPP¼OWLSORVDUTXLYRV

SUPORTE DE EVENTO EXTERNO
Axxon Next inclui um número de novos recursos para conseguir eventos de sisWHPDVHGLVSRVLWLYRVH[WHUQRVcaixas registradoras / dispositivos POS, dispositivos de
controle de acesso, software de terceiros, e mais. Essas capacidades permitem rapida e
simplesmente integrar o produto com sistemas de terceiros. Axxon Next pode aceitar
HYHQWRVH[WHUQRVVDOY£ORV¢VXDEDVHGHGDGRVH[HFXWDUXPDUHIHU¬QFLDFUX]DGDFRP
vídeo gravado, buscar eventos por texto, exibir eventos em tempo real em um quadro
separado, ou mostrar eventos como legenda no topo do vídeo.
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SUPORTE DE VÍDEO INTEL QUICK SYNC

GREEN STREAM

ΖQWHO4XLFN6\QFGHVFDUUHJDHQFRGLȴFD©¥RGHFRGLȴFD©¥RGH
vídeo para um core de CPU de hardware dedicado, oferecendo
UHVXOWDGRVPDLVU£SLGRVHUHGX]LQGRRHIHLWRGRY¯GHRQRGHsempenho da CPU do servidor.6HQGRTXHΖQWHO4XLFN6\QFVXSRUta HD e até mesmo vídeo de mais alta resolução, os servidores são
capazes de aguentar mais stream concomitantes com melhor resolução. Os ganhos de desempenho também permitem direcionar maioQuick Sync res capabilidades de análise ao Axxon Next. Capacidade de servidor
PHGLGDSHORQ¼PHURGHF¤PHUDV DVVLPFRPRWHPSRGHFRGLȴFD©¥R
HGHFRGLȴFD©¥RGHY¯GHRPHOKRUDPGUDVWLFDPHQWHFRPRUHVXOWDGR

Poupe largura de banda e recursos de CPU cliente.

6XSRUWHSDUD4XLFN6\QF«SDUWLFXODUPHQWHLPSRUWDQWHYLVWRDDWXDOFRUULGDGHPHJDSL[HOVHQWUHIDEULFDQWHVGHF¤PHUDVΖ3*UD©DV¢FDSDFLGDGHGH&38OLEHUDGDSRUHVVD
WHFQRORJLDPDLVF¤PHUDVSRGHPVHUFRQHFWDGDVDXP¼QLFRVHUYLGRUUHGX]LQGRJDVWRV
de hardware e questões de suporte.

ZOOM AUTOMÁTICO
Rastreie e dê zoom em objetos em movimento.
=RRPDXWRP£WLFRSHUPLWHDXWRPDWLFDPHQWHVHJXLUREMHWRVQRFDPSRGHYLV¥R
Esse recurso aumenta a área da cena na qual um objeto em movimento se encontra, e
VHJXHRREMHWRHQTXDQWRHOHPRYH=RRPDXWRP£WLFRIXQFLRQDFRPF¤PHUDVER[ YLD]RRP
GLJLWDO HFDPHUDVȴVKH\H&RPF¤PHUDVȴVKH\H=RRP$XWRP£WLFRDJHFRPRXPDF¤PHUD
37=TXHUDVWUHLDRREMHWRHPPRYLPHQWR6HK£P¼OWLSORVREMHWRVHPPRYLPHQWRVLPXOtaneamente, o zoom é ajustados para incluir todos objetos. Se não há nenhum objeto em
cena, a cena é mostrada por inteiro, como se o zoom estivesse desativado.

Resolução e qualidade mais
baixa para exibição em visão
PXOWLF¤PHUDV

Resolução e qualidade mais altas
para gravação ao arquivo e exibição
em tela cheia

O recurso Green Stream automaticamente escolhe o stream de vídeo de uma
câmera para o servidor, e então para o cliente, dependendo da resolução atualmente exibida no cliente.
'LYHUVDVF¤PHUDVΖ3PRGHUQDVV¥RFDSD]HVGHPXOWLVWUHDPLQJ2VVWUHDPVSRGHPVVHU
de diferentes resoluções e taxas de quadros, ou até comprimidos em diferentes codeFV$RPHVPRWHPSRZRUNVWDWLRQVGHPRQLWRUDPHQWRUHPRWRQHPVHPSUHPRVWUDP
IHHGVGHF¤PHUDVHPUHVROX©¥RP£[LPD6HXPFOLHQWHSRVVXLXPDWHODGHUHVROX©¥R
[SL[HOVHXPOD\RXWGHF¤PHUD[DUHVROX©¥RGDMDQHODGHFDGDF¤PHUD«
GHVRPHQWH[3RUWDQWRQ¥RK£QHFHVVLGDGHGHVREUHFDUUHJDUDUHGHWUDQVPLWLQGRWRGRVRVVWUHDPVHPUHVROX©¥RP£[LPDHGHSRLVFRQVXPLU&38SDUDGHFRGLȴFDU
RY¯GHRHUHGLPHQVLRQ£ORSDUDFDEHUQDUHVROX©¥RGH[GHFDGDF«OXOD
2*UHHQ6WUHDPDXWRPDWLFDPHQWHVHOHFLRQDRPHQRUVWUHDPFRPUHVROX©¥RVXȴFLHQWH
para a exibição. E, caso o usuário decida levar o stream para tela cheia, um stream de
alta resolução é automáticamente selecionado.
$GLFLRQDOPHQWHYRF¬SRGHWUDQFDURVWUHDPWUDQVPLWLGRSDUDRFOLHQWHRVWUHDPQ¥R
será calibrado para a resolução da tela. O Green Stream é um poupador massivo de
largura de banda para redes de menor capacidade e conexões assimétricas.
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0$3$'Ζ17(5$7Ζ92
Visão geral de onde suas câmeras se localizam em um mapa.
O mapa 3D interativo é um conjunto
de plantas de um local, colocados na tela
sob painéis de visualização, mostrados
HPXPDSURMH©¥RUHDOLVWD1RPDSDYRF¬
SRGH LQGLFDU D ORFDOL]D©¥R GDV F¤PHUDV
incluídas no layout, assim como marcar sensores e detectores. Clique em
um dos painéis para imediatamente ver
RQGHDF¤PHUDVHHQFRQWUDQRPDSD
2 PDSD LQWHUDWLYR SHUPLWH LQVW¤QWDneamente descobrir a localização de
HQYHQWRV JUDYDGRV SHOD F¤PHUD ΖVVR «
SDUWLFXODUPHQWH¼WLOTXDQGRDVF¤PHUDV
mostram cenários parecidos, de áreas
de difícil distinção (como corredores
LG¬QWLFRVHPXPSU«GLR 

MODO DE IMERSÃO
9HMDFRPRPRYLPHQWRGHREMHWRV¢YLVWDUHȵHWHHPPRYLPHQWRQRPDSDGRORFDO
Modo imersão representa um avanço além da funcionalidade padrão de um mapa interativo. Neste modo, vídeo semi-transparente é sobreposto no mapa que permanence
parcialmente visível. Isso permite facilmente ver onde um objeto se localiza e para onde
HOH HVW£ VH PRYLPHQWDQGR 3DUD PDLRU FRUUHVSRQG¬QFLD HQWUH R Y¯GHR H R PDSD YRF¬
pode combinar pontos no vídeo com pontos no mapa. Assim, o mapa no modo imersão
será mostrado de maneira que os pontos no vídeo e no mapa coincidam.
$R XVDU R PRGR LPHUV¥R FRP F¤PHUDV
SDQRU¤PLFDV XVX£ULRV UHSRUWDP VHQWLU
como se estivessem observando de denWUR GR GRPH GD F¤PHUD $ WHOD PRVWUD D
parte do dome virtual que está localizado diretamente em frente ao observador.
O “in-dome observer” pode se girar movimentando partes da imagem para fora
da tela, equivalente ao uso de ePTZ em
modo imersão.
Se o campo de visão em modo imersão
mostra parte do mapa para a qual um
¯FRQHGHF¤PHUDIRLDGLFLRQDGRFOLTXHQR
¯FRQHSDUDLPHUJLUVHQDYLV¥RGDF¤PHUD
Assim operadores podem rastrear o moviPHQWR GH XP REMHWR DWUDY«V GH F¤PHUDV
sem deixar o modo de imersão.
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