Milestone XProtect ®
Software pro správu videa

PREVENCE.
OCHRANA.
OVĚŘENÍ.
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PŘEDSTAVUJEME
XPROTECT
Záznam a management obrazu XProtect®
integruje všechny komponenty kamerového
systému do jedné platformy, která kombinuje
řešení pro bezpečnost osob a majetku.
A to dnes, i v budoucnosti.
Otevřená architektura produktu XProtect® umožňuje integraci s neustále přibývajícími
modely kamer výrobců, autorů aplikací a vývojářů softwaru. A to vše přispívá k integraci
a rozšiřování možností XProtect®. Instalace kamerového systému založená na platformě
XProtect® umožňuje nebývalé možnosti integrace s touto komunitou výrobců, kde
je možno využít tisíce možností interakce různých systému. To vše vytváří přidanou
hodnotu a rozšíření funkcí pro celý systém.

PROČ JE
®
XPROTECT
TOU SPRÁVNOU
VOLBOU
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Dostupné technologie kamerových systémů nebyli na
pokročilé úrovni v roce 1998, kdy byl uveden na trh
systém video managementu Milestone XProtect®. V té
době převažovalo analogové zpracování signálů z kamer
s černobílým obrazem.

Podpora více než
8500 zařízení

Enkodéry

Server a úložiště dat

Kamery

Počítaní osob

Video analýza

Síť

Detektory

Přístupové systémy

V dnešních dnech jsou kamerové systémy připraveny řešit
mnohem více situací. Instalace kamerového systému
vyžaduje solidní integrační platformu – a tou je řešení
XProtect®, které zajistí vše počínaje snímáním a záznamem
s vysokým (HD) rozlišením obrazu, kamerami na tělo a
video analýzou a konče rozpoznáváním obličejů, systémy
kontroly přístupu a ovládáním zařízení IoT (Internet věcí).

Více než 500 000 instalací
po celém světe

Vaší volbou je spolehlivost a bezpečnost
Při investici do video zabezpečovacího systému se
nejedná pouze o investici do hardwaru a softwaru.
Tato investice znamená také investici do bezpečnosti
domovů, podnikání, lidí a jmění.
XProtect ® představuje profesionální a inovativní
platformu, která byla vyvinuta experty v oblasti dohledu
a sledování. Po více než 20 letech na trhu je řešení
XProtect ® prověřeno na více než 150 000 instalacích
po celém světe, od malých provozoven až po velké
instalace na univerzitách, stadionech a městských
infrastrukturách.

Náš software. Vaše řešení
Uvědomujeme si, že neexistuje jednotné řešení pro
všechny kamerové systémy, protože se odlišují od
instalace k instalaci. Proto jsme se při vývoji rozhodli,
že XProtect® bude otevřenou platformou.
Díky tomu, otevřená architektura produktu XProtect ®
umožňuje přizpůsobit se různorodým požadavkům pro
různé typy instalací.

Nepřetržitý dohled 7 dní v týdnu
Letiště, věznice, herny i další provozovny s nepřetržitým
provozem se spoléhají na spolehlivý dohled každý den.
Pro nás i pro vás je to velká zodpovědnost.
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Aktualizace produktů
3krát za rok

A za naším rozhodnutím si stojíme. Proto experti, kteří
vyvinuli platformu XProtect ®, měli při vývoji na zřeteli
potřebu vysokého výkonu a spolehlivosti.

Software pro dnešek i pro zítřejšek
Instalace kamerových systémů se mohou lišit velikostí,
od několika lokálních kamer až po tisíce kamer po celém
světě. Uvědomujeme si, že prvotní instalace kamerového
systému může být menšího rozsahu. Právě proto řešení
XProtect® nabízí flexibilitu při potřebě rozšiřování systému.

Pokročilý systém. Jednoduché použití
Buďme realisté. Při nečekané události potřebuje
operátor reagovat okamžitě, se znalostí všech aspektů
incidentu. Proto byl XProtect navržen tak, aby jednoduše
umožnil obsluze okamžitý přehled o dané události.
Jednoduchost ovládání programového vybavení a
pokročilé funkce jsou k dispozici jak profesionálním,
tak i občasným uživatelům.

Spolehlivá bezpečnost komunikace
Řešení XProtect je vybaveno celou řadou mechanismů, které
chrání komunikaci a data vůči vnitřním i vnějším hrozbám.
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VYBERTE
SI NEJVÝHODNĚJŠÍ
ŘEŠENÍ
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VŽDY BUDETE
MÍT PŘEHLED,
CO SE DĚJE
Ať jste doma, v práci, nebo na cestách,
vždy budete mít třemi flexibilními způsoby
přístup k XProtect.

XProtect je v nabídce v 5 různých
variantách, přičemž každá je navržena
na konkrétní typ instalace.
ZDARMA

S podporou až
8 kamer vhodné
zejména pro malé
firmy a menší
provozovny.

S podporou
až 48 kamer
je tohle řešení
vhodné pro jeden
menší objekt
se základními
požadavky na
zabezpečení.

Podpor neomezeného
počtu kamer a serverů.
Toto řešení je navrženo
pro společnosti s více
lokacemi a s potřebou
okamžité identifikace
bezpečnostních
problémů.

Toto řešení je vhodné
pro rozsáhlé instalace,
s neomezeným počtem
kamer, s kompletním
zabezpečením
přenosu video
signálu a zajištěním
jeho integrity.

Pro zabezpečení
kritické infrastruktury
a jiných objektů
kritické důležitosti
toto řešení nabízí
připojení neomezeného
počtu kamer, aby byla
zaručena maximální
bezpečnost a možnost
nepřetržitého přístupu
k živým obrazům a
záznamům z kamer.

XProtect Mobile

XProtect Web Client

 rohlížejte si a exportujte živé
P
a zaznamenané video přímo
z telefonu

I ntuitivní, webové rozhraní, které
je kompatibilní se všemi známými
prohlížeči a operačními systémy

 desílejte živé video z telefonu
O
přímo do XProtect VMS

 erfektní pro občasné uživatele a
P
pro koordinaci odezvy na nehody
po pracovní době

XProtect Smart Client
 ýkonné rozhraní založené na plnění úkolů
V
pro správu každodenních operací
Získejte nepřekonatelný přehled o situaci
díky interaktivním mapám
 pravujte integrované aplikace (např. kontrolu
S
přístupu a rozpoznávání registračních
značek) přímo z aplikace Smart Client
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Plánujete rozšířit instalaci
na více serverů?

Potřebujete pomoci
s výběrem správného
produktu XProtect?

Potřebujete připojit
více než 8 kamer?

NE

NE

ANO

Potřebujete na záznamových
serverech redundanci?

ANO

NE

ANO

Vyzkoušejte XProtect zdarma na milestonesys.com
Zdarma VMS

Až 48 kamer

Až 8 kamer

Mapy a alarmy

Neomezený počet
kamer a serverů

Možnost integrace

Doplňkové produkty

Označování záložkami
Úložiště Edge
Centrální správa

Neomezený počet
kamer a serverů
Označování záložkami

Potřebujete připojení k několika
větším serverům?

Úložiště Edge
Centrální správa
NE

ANO

Neomezený počet
kamer a serverů

Neomezený počet
kamer a serverů

Řízení při selhání

Včetně licence
na videostěnu

Vysoká ochrana proti
útokům ohrožujícím
kybernetickou
bezpečnost

Uzamčení důkazů
Centrální středisko
ve vzájemně
propojeném systému
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Klíčové funkce XProtect VMS

Kybernetická bezpečnost a uživatelská práva

Systém
Jeden server

Jeden server

Centrální řízení,
více serverů

Centrální řízení,
více serverů

Centrální řízení,
více serverů

Zdarma

Trvalé

Trvalé

Trvalé

Trvalé

Počet kamer na záznamový
server
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48

Neomezeno

Neomezeno

Neomezeno

Počet záznamových
serverů na systém

1

Typ instalace
Licence

1

Neomezeno

Neomezeno

Neomezeno

Ověření Kerberos
Šifrování komunikace
(záznam, správa a mobilní
server)
Omezte přístup uživatelů
podle typu klienta
Dvojí ověření

–

Šifrování databáze médií a
digitální podpis

–

–

–

Hierarchická práva správy

–

–

–

–

Dvoustupňové ověřování

–

–

–

–

Flexibilní modul pravidel

Výkon a možnost rozšíření
Centralizované řízení
Služba Active Directory
společnosti Microsoft
Vyrovnávací paměť pro
záznam předcházející
události v RAM

Monitorování a šetření
Funkce mapy

Hardwarově akcelerované
dekódování videa
(Quick Sync)

Centralizované hledání

Úložiště Edge

–

–

Scalable Video Quality
Recording™

–

–

Hardwarově akcelerované
dekódování videa (NVIDIA)

–

–

–

Monitorování systému

–

–

–

Integrace
Integrace externích
aplikací
XProtect Screen Recorder

Maskování soukromí

–

Push oznámení

–

Správce alarmů

–

Customer Dashboard
(Zákaznický panel)

–

Ruční označování
záložkami

–

–

Tvorba záložek na základě
pravidel

–

–

–

Funkce Smart Map

–

–

–

Uzamčení důkazů

–

–

–

–

–

Převzetí služeb při selhání a zálohování

Metadata
Doplňky XProtect

–

XProtect Smart Wall

–

Server událostí při převzetí
služeb při selhání

–

–

Možnost

Zahrnuto

Řídicí server s podporou
převzetí služeb při selhání
Paralelně běžící a kontrolní
záložní záznamový server

Interoperabilita
Milestone Interconnect™

–

Vzdálený server

Vzdálený server

Vzdálený server

Centrální/
Vzdálený server

Milestone Federated
Architecture™

–

–

–

Vzdálený server

Centrální/
Vzdálený server

–

–
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Milestone Care™ Plus
Zaručená ochrana investice
Care Plus je jistotou bezproblémového fungování v budoucnu.
Ať budoucnost přinese nové technologické inovace, nebo nové
bezpečnostní hrozby, tento balíček váš systém připraví na budoucnost
a umožní vám rychle reagovat na změny a příležitosti. Balíček obsahuje:

KLID NA DUŠI
ZAČÍNÁ ZDE
Milestone Care™ je kompletní služba
a podpůrný program, který se stará
o váš systém v průběhu jeho životnosti.

Program Care zahrnuje tři balíčky a dodá vám klid na
duši. Ať potřebujete často aktualizovat software, nonstop
přístup k podpoře Milestone Support, nebo kritické
rozlišení nehod, vždy se najde balíček vyhovující vašim
potřebám.

Jsme zavázáni vám i vašemu podniku a staráme se o to,
abyste zakoupený produkt vždy využili naplno a co
nejlépe zhodnotili svou investici.

•

Okamžitý přístup k produktovým aktualizacím třikrát za rok

•

Přístup prodejce k Milestone Customer Dashboard, aby se zajistilo
zdraví a stabilita systému.

•

 00% kredit na protiúčet při provádění upgradů, abyste mohli svou
1
instalaci v průběhu času bez problémů rozšiřovat

•

 xkluzivní on-line funkce, jako jsou oznámení push a inteligentní
E
připojování

Rozšiřte balíček Care Plus o

Milestone
Care ™ Premium

Záruka nonstop přímé
technické podpory
•

 římý nonstop přístup ke globálnímu týmu
P
podpůrných technologů společnosti Milestone

•

 mlouva o úrovni poskytovaných služeb
S
se stanovenou dobou odezvy

•

 rioritní podpora pro rychlé řešení kritických
P
systémových chyb

•

 okalizovaná podpora na vybraných trzích
L
(na základě dostupnosti)

Rozšiřte balíček Care Plus o

Milestone
Care ™ Elite

Záruka specializovaného
technického účtu
Milestone
•

 a míru šitá smlouva o úrovni poskytovaných
N
služeb, jenž definuje konkrétní úroveň podpory,
kterou váš podnik vyžaduje

•

 římý a upřednostněný přístup k nonstop
P
technické podpoře společnosti Milestone s pevně
stanovenými cíli rozlišení

•

 yčleněný technický manažer společnosti
V
Milestone s rozsáhlými znalostmi vaší instalace

Vyzkoušejte si zdarma
náš software!

Vyzkoušejte, co všechno vám přinese XProtect® VMS –
využijte 30denní zkušební licenci

Navštivte milestonesys.com

