ZAAWANSOWANE OPROGRAMOWANIE
DO ZARZĄDZANIA MULTIMEDIAMI,
URZĄDZENIAMI I UŻYTKOWNIKAMI
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NAGRYWANIE
WIDEO.
PRZYGOTOWANIE
DOWODÓW.
UDOSTĘPNIANIE
INFORMACJI.
VideoManager rozszerza
możliwości kamer osobistych
firmy Motorola Solutions dzięki
bezproblemowemu i intuicyjnemu
oprogramowaniu z szerokimi
możliwościami konfiguracji.
Bezpieczeństwo i optymalizacja
przepływu pracy mają kluczowe
znaczenie. Dostosowywane role
i profile urządzeń pozwalają na
kontrolę dostępu do systemu,
podczas gdy dzienniki audytowe
dostarczają wszystkich ważnych
dowodów wymaganych
w procesie sądowym.
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPROGRAMOWANIE
VIDEOMANAGER?
Kamery osobiste szybko stają się urządzeniami wybieranymi przez organizacje zainteresowane poprawą efektywności procesów i ochroną
pracowników. Kamera to jednak tylko część rozwiązania. Jak przekształcić surowy materiał zarejestrowany za pomocą kamery osobistej w użyteczne
dane analityczne lub cenny dowód? Odpowiedzią jest program VideoManager.
VideoManager to w pełni konfigurowalne, sieciowe rozwiązanie do zarządzania urządzeniami, użytkownikami i nagraniami wideo. Pozwala ono na
przygotowywanie, przetwarzanie i udostępnianie wysokiej jakości dowodów wideo z zestawu kamer osobistych. Opracowano je z dbałością o każdy
szczegół — od intuicyjnego interfejsu użytkownika przez wsparcie polityki ochrony danych w Twojej organizacji poprzez usprawnienie przepływu pracy.

ŁATWE ZESTAWIANIE INCYDENTÓW
Program pozwala na łatwe zestawianie materiałów dowodowych wideo z innymi ważnymi informacjami, takimi jak łącza internetowe, dane dotyczące
lokalizacji i media inne niż wideo (np. pliki PDF, MP3).
Korzystając z zaawansowanych funkcji pól definiowanych przez użytkownika możesz dostosować formularze incydentów do procesów biznesowych
i skonfigurować program VideoManager w taki sposób, aby automatycznie tworzyć zdarzenia na podstawie sposobu wypełnienia pól zdefiniowanych
przez użytkownika. Jeśli funkcja ta jest włączona, administratorzy mogą tworzyć zagnieżdżone incydenty, które pozwalają na łączenie wielu
incydentów w zbiór incydentów. Zbiór ten może być następnie edytowany i udostępniany jak normalny incydent.
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KONFIGUROWALNY
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

USPRAWNIONE
PRZEPŁYWY PRACY

Dostosuj interfejs użytkownika do wyglądu i charakteru swojej
organizacji. Skonfiguruj przyciski urządzenia tak, aby pasowały do
Twojego środowiska pracy, a także stwórz niestandardowe role
odpowiadające rolom w Twoich zespołach.

Bezpieczeństwo i integralność dowodów stanowią podstawę
programu VideoManager. Szczegółowe, oparte na uprawnieniach
zasady dostępu ograniczają dostęp użytkowników tylko do tych części
programu VideoManager, które są związane z ich rolami.
Zasady automatycznego usuwania danych skracają czas potrzebny
do zarządzania zasadami ochrony danych, w tym okresami
przechowywania danych.

ZACHOWANIE
INTEGRALNOŚCI DOWODÓW

ELASTYCZNE
I SKALOWALNE

VideoManager śledzi każdy ruch wykonywany w dzienniku
audytowym systemu — co jest niezbędne do zachowania integralności
dowodów. Pobieraj i przeglądaj dzienniki audytowe, aby monitorować
zachowanie użytkowników, śledzić anomalie systemu i inne elementy.

Wiemy, że Twoja organizacja jest wyjątkowa. Dlatego
oprogramowanie VideoManager zostało pomyślane tak, aby
spełnić wymagania każdego użytkownika. Bez względu na to, czy
potrzebujesz wysoce skalowalnej instancji w chmurze do obsługi
10 000 kamer, czy mniejszej, lokalnej instalacji 100 urządzeń —
znajdziesz wersję oprogramowania VideoManager odpowiednią
dla siebie.

BROSZURA | VIDEOMANAGER 14

LICENCJONOWANE
FUNKCJE

RAPORTY DOTYCZĄCE
ZARZĄDZANIA

Od organizacji bezpieczeństwa publicznego po firmy prywatne —
oprogramowanie VideoManager ma szerokie grono odbiorców, z których
każdy ma swoje własne, specyficzne wymagania. Opracowaliśmy
licencjonowane funkcje, aby zapewnić możliwość korzystania tylko z
tych funkcji, które są potrzebne w Twojej organizacji.

Twój system kamer osobistych posiada wiele ruchomych części,
a utrzymanie 100% przejrzystości jest niezbędne, aby system działał
jak należy. Raporty dotyczące zarządzania zawierają przydatne
informacje, takie jak stan akumulatorów, czas rejestracji urządzenia,
raporty o incydentach i inne.

POLA
NIESTANDARDOWE

ZARZĄDZANIE APLIKACJĄ
VB400 COMPANION APP

Każda organizacja ma swój własny sposób działania. Nazwy
i kategorie incydentów różnią się w zależności od miejsca, języka
i branży. Pola niestandardowe w programie VideoManager umożliwiają
zespołom używanie tego samego języka i terminów w celu
zapewnienia bardziej wydajnego i dokładnego przepływu pracy.

Przeglądaj i kategoryzuj nagrania podczas pracy w terenie,
a następnie przesyłaj je zdalnie do programu VideoManager,
aby usprawnić reagowanie na incydenty.
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BEZPIECZEŃSTWO
Zapewnienie odpowiednim osobom dostępu do odpowiednich nagrań we właściwym czasie
to podstawa działania programu VideoManager. Wszystkie materiały wideo i dane są
bezpiecznie szyfrowane w urządzeniu i podczas pobierania. Można również włączyć obsługę
oprogramowania antywirusowego OPSWAT, aby skanować zaimportowane materiały. Role i
uprawnienia użytkowników są kontrolowane w celu uniemożliwienia nieupoważnionego dostępu
do kluczowych dowodów. VideoManager wykorzystuje również następujące metody w celu
zapewnienia bezpiecznego i wydajnego działania oprogramowania.

DZIENNIKI INSPEKCJI I ZNAKI WODNE PRZY ODTWARZANIU
Śledź każdą czynność wykonaną w programie VideoManager za pomocą dzienników audytowych
niezbędnych do zachowania integralności dowodów wideo wymaganych w procesie sądowym.
Znaki wodne podczas odtwarzania zapewniają odpowiedzialność podczas etapu przeglądania
— znaki wodne wyświetlane na nagraniach są unikatowe dla każdego użytkownika programu
VideoManager i zniechęcają do nielegalnego nagrywania ekranu.

UWIERZYTELNIANIE DWUETAPOWE
Zastosuj dodatkową warstwę zabezpieczeń przy użyciu uwierzytelniania dwuetapowego.
Po włączeniu tej funkcji użytkownicy programu VideoManager muszą wprowadzić nazwę
użytkownika, hasło i kod z zewnętrznej aplikacji uwierzytelniającej, aby uzyskać do niego dostęp.

KLUCZE KONTROLI DOSTĘPU
Za pomocą kluczy kontroli dostępu można kontrolować, z którymi instancjami programu
VideoManager mogą się łączyć Twoje urządzenia. Jeśli urządzenie spróbuje się połączyć
z nieautoryzowaną instancją programu VideoManager, będzie widoczne jako zablokowane.

WBUDOWANE ZASADY USUWANIA
Dopasuj zasady usuwania obowiązujące w Twojej organizacji i w programie VideoManager,
aby zapewnić bezpieczne, automatyczne usuwanie nagrań po upływie określonego okresu.
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INTEGRACJA Z SYSTEMAMI VMS
Dodanie kamer osobistych do istniejącej infrastruktury CCTV pozwala na uzyskanie lepszego obrazu sytuacji w zakresie ochrony i monitoringu.
VideoManager może bezpiecznie łączyć się z wiodącymi systemami VMS zgodnymi z ONVIF, zwiększając świadomość sytuacyjną i zapewniając
zespołom pracującym w terenie lepsze połączenie i lepszą ochronę w ważnych momentach.

STRUMIENIOWA TRANSMISJA NA ŻYWO
W SYSTEMIE VMS
Obrazy z kamer osobistych mogą być przesyłane strumieniowo
na żywo bezpośrednio do systemu VMS zgodnego z normą ONVIF,
umożliwiając podgląd w czasie rzeczywistym — niezależnie od tego,
gdzie znajdują się zespoły działające w terenie.

UZUPEŁNIENIE MONITORINGU WIDEO
Oglądaj nagrania z kamer osobistych wraz nagraniami z nieruchomych
kamer CCTV, aby znacznie poprawić świadomość sytuacyjną
i zwiększyć bezpieczeństwo w Twojej organizacji.

ZARZĄDZANIE
MULTIMEDIAMI

ZARZĄDZANIE
URZĄDZENIAMI

ZARZĄDZANIE
UŻYTKOWNIKAMI

Przetwarzaj i w bezpieczny sposób
udostępniaj wysokiej jakości dane
z monitoringu wideo użytkownikom
wewnętrznym lub upoważnionym
użytkownikom instytucji zewnętrznych,
takich jak organy ścigania lub
przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości,
w celu użycia ich w procesie sądowym.

Niestandardowe profile urządzeń
i konfigurowalne przyciski zapewniają
wygodę użytkowania dostosowaną do
potrzeb użytkownika. Szybko mobilizuj
zespoły w krytycznych sytuacjach dzięki
szybkiemu przydzielaniu urządzeń.

Szczegółowe, oparte na uprawnieniach
zasady dostępu ograniczają użytkownikom
dostęp tylko do tych części systemu, które
są związane z ich rolami.
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ELASTYCZNE I SKALOWALNE
Wiemy, że Twoja organizacja jest wyjątkowa. Dlatego oprogramowanie VideoManager zostało opracowane tak, aby spełnić wymagania każdego
użytkownika. Bez względu na to, czy potrzebujesz wysoce skalowalnej instancji w chmurze do obsługi 10 000 kamer VB400, czy mniejszej, lokalnej
instalacji 100 urządzeń VT100 — znajdziesz wersję oprogramowania VideoManager odpowiednią dla siebie.

USŁUGA W CHMURZE

LICENCJA ENTERPRISE

Brak konieczności instalacji
oprogramowania

Pełna kontrola

Zarządzane uaktualnienia
Automatyczne odnawianie licencji

Umożliwia lokalną
integrację z systemem VMS

Wygodna skalowalność

Wykorzystaj istniejącą infrastrukturę

Maksymalne bezpieczeństwo

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

Dostępność zależy od przepisów i regulacji krajowych. Wszystkie przedstawione dane techniczne są typowe, chyba że wskazano inaczej. Mogą one ulec zmianie bez uprzedzenia.
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