VIDEOMANAGER

ZAAWANSOWANE OPROGRAMOWANIE
DO ZARZĄDZANIA MULTIMEDIAMI,
URZĄDZENIAMI I UŻYTKOWNIKAMI
Bezpieczny, elastyczny i skalowalny — intuicyjny
interfejs użytkownika oprogramowania VideoManager
upraszcza zarządzanie systemem kamer osobistych.

NOWE FUNKCJE
Automatyczne tworzenie
incydentów

Program VideoManager automatycznie zestawia nagrania wideo i metadane w incydenty na podstawie kategoryzacji nagrań wideo za pomocą pól
niestandardowych (np. menu rozwijane i pola wyboru).

Automatyczne aktualizacje
oprogramowania sprzętowego
EdgeController i DockController

Gwarantuje, że Twoja flota urządzeń EdgeController i DockController będzie zawsze posiadać najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego,
eliminując konieczność ręcznej aktualizacji.
Skonfiguruj określony przedział czasu na aktualizację oprogramowania sprzętowego DockController, aby zminimalizować zakłócenia w pracy.

Import i eksport
konfiguracji systemu

Eksportuj swoją unikalną konfigurację programu VideoManager — w tym zasady usuwania, profile urządzeń i sieci Wi-Fi oraz role — do jednego
pliku XML. Możesz tę konfigurację zaimportować do innej instancji programu VideoManager, aby zapewnić spójność w całej organizacji.

Integracja oprogramowania
antywirusowego z OPSWAT*

Dodatkowa warstwa ochrony dla Twojej organizacji: używaj wraz z funkcją importu zasobów, aby skanować importowane multimedia w
poszukiwaniu wirusów.

Znak wodny przy odtwarzaniu

Nałóż unikatowy podpis na nagranie wideo podczas odtwarzania, aby zniechęcić do nielegalnego nagrywania ekranu.
KONTROLA PRZEŁYWU PRACY

ŁĄCZNOŚĆ
Integracja z
oprogramowaniem VMS

Integracja z programami Avigilon Control Center,
Milestone XProtect i Genetec Security Center.

Możliwość pracy jako instancja
centralna lub zdalna

Może być uruchomiony jako centralny program
VideoManager, z którym łączą się inne instancje
VideoManager („lokalizacje”).

Transmisja strumieniowa na
żywo do usługi w chmurze

Kamery osobiste z serii VB i VT mogą przesyłać
obraz bezpośrednio do usługi programu
VideoManager w chmurze, jednocześnie
pobierając nagranie do lokalnej instancji programu
VideoManager.

Integracja z programem
CommandCentral Vault

Połącz oprogramowanie VideoManager z programem
CommandCentral Vault w celu przechowywania
nagrań i korelacji z innymi aplikacjami pakietu
CommandCentral Suite.
Wymaga subskrypcji „CommandCentral Vault”.

Aplikacja VB Companion*

Przeglądaj i kategoryzuj nagrania na swoim
smartfonie podczas pracy w terenie, a następnie
wyślij je do programu VideoManager w celu
przeglądania.
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Selektywne uprawnienia

Użytkownicy mają dostęp tylko do tych części
interfejsu oprogramowania VideoManager, które są
związane z ich przepływem pracy.

Selektywne udostępnianie

Incydenty i filmy mogą być automatycznie lub
ręcznie udostępniane użytkownikom i grupom w
programie VideoManager.
Incydenty mogą być udostępniane pracownikom,
którzy nie korzystają z programu VideoManager,
przy użyciu czasowych łączy lub eksportów.

Przegląd uprawnień

Administratorzy widzą uprawnienia związane z
użytkownikiem i mogą zobaczyć, jak je otrzymali.

Eskalacja uprawnień

Autoryzowani użytkownicy mogą tymczasowo
podwyższać swoje uprawnienia na określony czas w
celu wykonania określonych czynności w programie
VideoManager.

Zasady usuwania

Można ustawić czas, przez jaki nagranie jest
przechowywane w programie VideoManager, zanim
zostanie usunięte.

Samoobsługowe
automatyczne tworzenie
konta*

Użytkownicy mogą utworzyć własne konto
za pomocą adresu URL i adresu e-mail;
administratorzy mogą określać, z którymi rolami
ci użytkownicy są związani.

PRZYGOTOWANIE DOWODÓW

SKALOWALNOŚĆ

Edycja zbiorcza

Duża liczba incydentów może być natychmiast
usunięta lub dodawana do zbioru incydentów.
Istnieje możliwość równoległego przypisania lub
aktualizacji dużej liczby kamer osobistych.

Grupy użytkowników

Umieść wielu użytkowników w grupie, aby nimi
zarządzać i udostępniać im materiały. Grupy
mogą być nadzorowane przez użytkowników
indywidualnych lub przez inne grupy.

Tworzenie raportów

Pobieraj raporty zawierające różne szczegółowe
aspekty działania programu VideoManager, np.
kiedy urządzenia były wkładane i wyjmowane ze
stacji dokującej.

Statystyki na żywo

Tworzenie incydentów

Grupuj nagrania i inne ważne multimedia w
incydencie dla łatwiejszego przeglądania.

Zbiory incydentów*

Umieść wiele incydentów w zbiorze incydentów w
celu ich udostępniania i zarządzania nimi.

Redagowanie filmów
i multimediów

Redaguj nagrania i obrazy za pomocą efektów,
takich jak rozmycie, pikselizacja i podświetlenie.
Dostępne są również edycje audio, tekstowe
i powiększenia.

Importowanie

Multimedia inne niż filmy wideo (pliki PDF, MP4,
JPG) oraz materiały wideo, które nie zostały
nagrane na kamerach osobistych serii VB lub VT
firmy Motorola Solutions, mogą być importowane
do programu VideoManager i dodawane do
incydentów.

Przeglądaj statystyki na żywo z informacjami o
sposobie używania programu VideoManager.

IMPORT MULTIMEDIÓW

BEZPIECZEŃSTWO

Import*

Pliki multimedialne niepochodzące z kamer
osobistych (pliki PDF, nagrania wideo i obrazy)
można zaimportować do programu VideoManager
i dodawać do incydentów.

Obsługiwane formaty
i rozszerzenia plików

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MP4/MOV - .mp4 .mov .m4a .m4v
JPEG - .jpg .jpeg
MP3 - .mp3
AVI - .avi .av
MPEG-PS - .mpg .mpeg .vob
MPEG-TS - .mts .ts
PNG - .png
WMA (ASF) .wma
WAV - .wav

Kompleksowy
dziennik audytowy

Tworzony jest kompleksowy dziennik audytowy
każdej czynności wykonywanej w systemie.
Użytkownicy mogą tworzyć i pobierać dzienniki
audytowe, aby w razie potrzeby przeglądać
te czynności.

Klucze kontroli dostępu

Bez klucza kontroli dostępu do urządzenia
niepobrane nagranie na urządzeniu jest niedostępne.

Szyfrowanie przestrzeni plików

Przestrzenie plików zawierające nagrania, raporty i
eksportowane pliki są automatycznie szyfrowane w
celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa.

PARAMETRY TECHNICZNE
•
•
•
Kompatybilne platformy
serwerowe

•
•
•
•

Kompatybilne przeglądarki
* Niektóre funkcje wymagają dodatkowej licencji.
** Urządzenia USB podłączane bezpośrednio nie są obsługiwane w systemie Windows
Server 2016 i nowszych.

•
•
•

Windows 8,1 Pro i Enterprise 64-bit
Windows 10 Pro i Enterprise 64-bit
Windows Server 2012 Essentials, Standard
i Datacenter
Windows Server 2012 R2 Essentials,
Standard i Datacenter
Windows Server 2016 Essentials,
Standard i Datacenter**
Windows Server 2019 Essentials,
Standard i Datacenter**
Microsoft Internet Explorer 11
(Windows 7/8.1/10)
Microsoft Edge 14+ (Windows 10)
Firefox 47+ (Windows 7/8.1/10)
Chrome 48+
(Windows 7/8.1/10, MAC OS X v10.10)

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.motorolasolutions.com
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