PHOTO: MILESTONE

INTEGRAÇÕES: SOLUÇÕES UNIFICADAS DE SEGURANÇA

GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA
CENTRALIZADO COM MILESTONE XPROTECT®
▪ Interoperabilidade em todos os níveis, evitando as
ineficiências dos sistemas autônomos de vídeo e
comunicação.
▪ A melhor parceria da classe combina o áudio cristalino
da Zenitel com o gerenciamento de vídeo flexível e de
plataforma aberta da Milestone.
▪ Várias opções de integração de áudio, com base nas
necessidades do cliente, para escalar ao longo do tempo à
medida que os requisitos de segurança evoluem.
▪ A Comunicação Inteligente garante que os usuários
possam ouvir, serem ouvidos e serem compreendidos
em qualquer situação, fornecendo voz ao Sistema de
Gerenciamento de Vídeo da Milestone.

EXPLORE A INCLUSÃO DO ÁUDIO
AO SEU MIX DE SEGURANÇA

A Milestone Systems é uma
fornecedora líder de software
de gerenciamento de vídeo de
plataforma aberta

A Comunicação Inteligente é impulsionada pela Integração Inteligente. Com a
plataforma aberta de gerenciamento de vídeo XProtect®, o áudio se torna inteligente
ao se integrar perfeitamente ao seu aplicativo de segurança de negócios.

SUPERVISIONE E MONITORE
Veja e verifique o status de
cada dispositivo de interfone.

TENHA UMA VISÃO DE 360 GRAUS

VERIFIQUE A IDENTIDADE
DOS VISITANTES
Fornecer verificação de
identidade dupla através da
comunicação visual e de
áudio.

Melhore a consciência situacional
unindo dispositivos, criando uma
imagem mais completa dos eventos.
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VANTAGENS DAS INTEGRAÇÕES COM XPROTECT®:

COMUNIQUE-SE ATRAVÉS DE SISTEMAS DE ÁUDIO

VÍDEO DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO

Transmita mensagens ao vivo ou pré-gravadas em todos
os sistemas de áudio, incluindo cornetas, interfone, rádio
e sistemas telefônicos.

Importe o fluxo de vídeo das estações
de acesso com vídeo Turbine através do
ONVIF para aumentar a segurança e o
monitoramento.

LIGUE COM UM CLIQUE
Inicie chamadas de
interfone para qualquer
dispositivo do Painel
Monitor do Sistema.

Entre em contato conosco hoje para mais informações:: www.zenitel.com/integrations/

•

Automatize os processos de negócios e segurança vinculando eventos comuns
de segurança através do XProtect®.

•

Adapte sistemas para atender a processos e necessidades processuais únicas
por meio de funcionalidades personalizáveis e integradas.

•

Melhore a eficiência operacional, a emissão de relatórios de dados mensuráveis
e a prestação de contas, ampliando o valor do sistema de segurança para a
organização.

•

Forneça consciência situacional completa através de áudio e vídeo ao vivo
simultâneos, para melhor tomada de decisão e tempos de resposta mais rápidos.

PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO
VINGTOR-STENTOFON:
Este sistema de comunicação sem servidor oferece
integração perfeita, qualidade de áudio incomparável e
facilidade de uso, direto da caixa.
Nossa plataforma escalável e baseada
em servidor permite um gerenciamento avançado de
comunicação, integrado a aplicativos de segurança.

OPÇÕES DE INTEGRAÇÃO DO XPROTECT®
RECURSOS

IC-EDGE

ICX-ALPHACOM
Licenças de API da Zenitel, dependente
do número de dispositivos

Licença de integração
Auto-descoberta de estações de interfonia

•

•

Associar câmeras com estações de interfone

•

•

Chamadas recebidas exibidas em filas de
chamada

•

•

Cancelar chamadas na interface do usuário

•

•

Gravar fluxos de vídeo

•

•

Reprodução de fluxos de vídeo

•

•

VS Desktop Station / VS Cliente necessário

•

Abra portas da interface do usuário

•

Conjunto de botões personalizável
Aceitar chamadas recebidas na interface
do usuário

XProtect® AWS Cloud

•

VS Desktop Station / VS Cliente necessário

XProtect® VMS Server

XProtect® Smart Client

Servidor de Intercom

REDE IP

Estações de
Acesso com
Vídeo

Estações
Industriais

Estações de
Intercomunicação

Alto-falantes IP

Estações de Mesa

Totens de
Emergência

POR QUE ZENITEL?
A comunicação é crítica em todas as áreas dos negócios; portanto,
nossa expertise está focada em fornecer soluções inteligentes de
comunicação que permitam ouvir, ser ouvido e ser compreendido,
sempre. Os sistemas Zenitel interfaceiam com outros sistemas
de segurança, incluindo CCTV, controle de acesso e alarme para
um abrangente solução de segurança. Nossa oferta primária de
sistema compreende Anúncio Público, Intercom e Rádio. Nossos
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principais mercados incluem: Segurança Corporativa, Segurança
Pública, Transportes, Indústria, Energia e Marítimo. O sistema
Zenitel oferece alta disponibilidade, escalabilidade, manutenção
de confiabilidade e defensibilidade cibernética. Ao reduzir o
hardware ao mínimo e manter os benefícios da gestão centralizada
de servidores, as organizações têm mais flexibilidade em escala e
desempenho.

www.zenitel.com

sales@zenitel.com

A Zenitel e suas subsidiárias não assumem qualquer responsabilidade por quaisquer erros que possam aparecer nesta publicação, ou por danos decorrentes das informações nela. Os produtos Vingtor-Stentofon são desenvolvidos e comercializados pela Zenitel. O
Sistema de Garantia da Qualidade da empresa é certificado para atender aos requisitos da NS-EN ISO 9001. O Zenitel reserva-se o direito de modificar projetos e alterar especificações sem aviso prévio. ZENITEL PROPRIETÁRIO. Este documento e seus elementos de
suplementação contêm informações zenitel ou de terceiros que são proprietárias e confidenciais. Qualquer divulgação, cópia, distribuição ou uso é proibida, se não explicitamente acordada por escrito com o Zenitel. Qualquer reprodução autorizada, em parte ou no
todo, deve incluir esta lenda. Zenitel – Todos os direitos reservados.

