
AXIS Optimizer for Milestone XProtect®
Otimiza o desempenho dos sistemas Axis e Milestone

O AXIS Optimizer é um pacote de aplicativo que otimiza o desempenho de dispositivos Axis no Milestone XProtect. Ele
desbloqueia experiências de usuário e recursos excepcionais da Axis diretamente no Milestone XProtect, garantindo
que os administradores e os operadores tenham acesso a diversos recursos que executam a Axis e o Milestone. Ele
poupa o tempo e o esforço dos usuários ao racionalizar o acesso a configurações de dispositivos, remoção de distorções,
resposta a eventos em tempo real, ações automatizadas em dispositivos Axis, pesquisa forense, controles de segurança
e integração de câmeras de uso corporal e evidências.

> Oferece experiências ideais com o uso de sistemas Axis e Milestone

> Otimiza o fluxo de trabalho para administradores, operadores e investigadores

> Economize tempo e esforço gerenciando integrações e configurando dispositivos Axis

> Desenvolvido e validado para funcionar de forma ideal no marco

> Atualizado regularmente, sempre disponível gratuitamente

Ficha técnica



AXIS Optimizer for Milestone XProtect®

Recursos do sistema
Dispositivos com
suporte

Produtos de rede Axis:
Câmeras de rede
Áudio em rede
Intercomunicadores em rede
Dispositivos do sistema
Dispositivos de uso corporal
Análise

Acesse as
configurações
do dispositivo

Interface de dispositivos de acesso diretamente no sistema de
gerenciamento de vídeo
Atualização fácil e configuração de aplicativos de dispositivos

Realize a
automação

Crie ações estendidas para dispositivos Axis
Gerenciamento centralizado de listas de placas de licença

Responda a
eventos ao vivo

Acesse recursos específicos das câmeras Axis diretamente da
visualização ao vivo. Interaja através de alto-falantes:
Pressione para falar e acione clipes de áudio na visualização ao
vivo e visualização para grupos de alto-falantes Axis
Receba e lide com chamadas de estações de porta e
intercomunicadores Axis

Pesquisa forense Use filtragem avançada para pesquisar com base em movimento
em uma cena
Use filtragem avançada para pesquisar com base na classificação
de objetos do AXIS Object Analytics
Use filtragem avançada para procurar veículos e placas de licença
usando metadados da análise de borda
Use filtragem avançada para procurar contêineres usando
metadados da análise na borda

Remoção de
distorções de
vídeo

Remoção de distorções de vídeo integrada para visualização em
tempo real e reprodução
Otimizado para câmeras Axis Fisheye e câmeras multisensor
e panorâmicas
Várias opções de exibição personalizáveis: Quad, normal, normal
com visão geral ou panorama

Controles de
segurança

Permissões de função personalizáveis para os recursos do AXIS
Optimizer. Personalize a quais recursos de dispositivos Axis um
operador tem acesso (controles na tela)

Integração a
dispositivos de
uso corporal

Configuração simples da integração da câmera de uso corporal
Axis com o Milestone XProtect para administradores
Capture, transfira, armazene, exiba, exporte e compartilhe com
segurança provas de vídeo

Requisitos do sistema
Plataformas
compatíveis

Milestone XProtect Express+
Milestone XProtect Professional+
Milestone XProtect Expert
Milestone XProtect Corporate
Milestone XProtect Essential+

Versões de
plataforma
compatíveis

Sempre verificados e testados com versões mais recentes da
plataforma
Sempre compatível com versões mais antigas

Instalação e manutenção
Instalar Um instalador para todas as integrações a

Configuração fácil e simples sem necessidade de configurações
avançadas
Grátis

Atualizar Atualizado regularmente com novas funcionalidades e suporte
a dispositivos Axis
Atualização automática para máquinas clientes
Suporte de atualização para sistemas offline
Monitoramento de versões de clientes e servidores

Licenças Não há necessidade, o aplicativo é grátis

Geral
Sistemas
federados

Suporte total a sistemas federados

Sistemas
interconectados

Suporte total a sistemas interconectados, exceto o gerenciamento
de visitantes

Idiomas Inglês, espanhol, alemão, francês, italiano

Suporte Tudo relacionado ao AXIS Optimizer conta com suporte total
da Axis
Desenvolvido e validado para funcionar de forma ótima com o
Milestone XProtect

a. O AXIS Optimizer Body Worn Extension está disponível como um serviço autônomo

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2022 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX são marcas registradas da Axis AB em
várias jurisdições. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. Reservamo-nos o direito de
fazer modificações sem aviso prévio.

T10172138/PT/M2.4/2205

https://www.axis.com/environmental-responsibility

	toc
	AXIS Optimizer for Milestone XProtect®
	AXIS Optimizer for Milestone XProtect®


