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Oprogramowanie do zarządzania nagraniami,
XProtect, łączy wszystkie elementy instalacji
do monitoringu, tworząc idealne połączenie
prowadzące do powstania rozwiązania
zapewniającego bezpieczeństwo ludzi i mienia
obecnie oraz w przyszłości.
Architektura XProtect, oparta na otwartej platformie, doprowadziła do powstania ciągle
powiększającej się społeczności producentów kamer, dostawców aplikacji i twórców
oprogramowania, którzy wspólnie tworzą integracje i rozszerzenia dla oprogramowania
XProtect. Budowa instalacji wideo w oparciu o rozwiązanie XProtect umożliwia wykorzystanie tej
społeczności i tysięcy stworzonych i zintegrowanych rozwiązań, dzięki czemu możesz wzbogacić
swój system o dodatkowe możliwości, a także zwiększyć jego wartość.

DLACZEGO
XPROTECT TO
ODPOWIEDNI
WYBÓR
Gdy w 1998 roku stworzyliśmy Milestone XProtect,
branża monitoringu wyglądała całkowicie inaczej niż
obecnie. Na rynku rządziły telewizja przemysłowa oraz
sprzęt analogowy, a czarno-białe materiały były normą
w większości zastosowań związanych z monitoringiem.

Obsługa ponad
8500 urządzeń

Kodery

Kamery

Serwer i pamięć masowa

Zliczanie osób

Analiza wideo

Kontrola dostępu

Czujniki

Inwestycja w system do monitoringu wideo to więcej
niż tylko inwestycja w sprzęt i oprogramowanie.
To inwestycja w bezpieczeństwo domu, firmy,
ludzi i majątku, która zatem pozwala chronić to, co
najważniejsze.
Całkowite oparcie instalacji na XProtect oznacza, że
wybierasz rozwiązanie stworzone przez innowacyjnych
ekspertów z branży nadzoru, którzy pracują nad
rozwiązaniem trudności, jakie napotykasz. W ciągu ponad
20 lat obecności na rynku rozwiązanie XProtect sprawdziło
się u ponad 150 000 klientów na całym świecie – od
kwiaciarni do uniwersytetów, stadionów i miast.

Nasze oprogramowanie. Twoje rozwiązanie
Sieć
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Przechodząc szybko do chwili obecnej, możemy zobaczyć,
że monitoring obejmuje znacznie więcej. Od krystalicznie
czystych materiałów HD do kamer noszonych na ciele
i zaawansowanych analiz wideo oraz rozpoznawania
twarzy, kontroli dostępu i urządzeń do obsługi Internetu
rzeczy. Do budowy rozwiązania wideo wymagane są
solidne fundamenty – potrzebne jest XProtect.

Ponad 500 000 instalacji
na całym świecie

Bezpieczny i niezawodny wybór
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Trzy aktualizacje
produktu w ciągu roku

Poważnie podchodzimy do tego obowiązku. Dlatego
stworzeniem rozwiązania XProtect zajmowali się eksperci od
monitoringu wideo, którzy wiedzą, na czym polega tworzenie
solidnego i niezawodnego systemu o dużej wydajności.

Oprogramowanie stworzone na dziś – i na jutro
Monitoring wideo ma różne kształty i rozmiary,
obejmując od kilku lokalnych kamer do tysięcy urządzeń
rozmieszczonych na całym świecie. Niezależnie
od pierwotnej konfiguracji, wiemy, że w pewnym
momencie staniesz przed koniecznością skorygowania
lub rozszerzenia działań w tym zakresie. Dlatego
rozwiązanie XProtect można skalować.

Zaawansowany system. Proste użytkowanie

Dzięki tej architekturze możesz stworzyć unikalne
rozwiązanie, które będzie dopasowane do Twojej
działalności, wykorzystując produkt XProtect jako mocny
fundament.

Bądźmy realistami. Czasami przytrafia się coś złego –
i w takim przypadku potrzebujesz kompletnego obrazu, aby
móc natychmiast zareagować. Dlatego rozwiązanie XProtect
zaprojektowano z myślą o prostocie i zaawansowaniu, aby
błyskawicznie zapewnić operatorom całkowitą kontrolę
w każdej sytuacji. Bez względu na to, czy korzystasz z
rozwiązania XProtect codziennie, czy tylko sporadycznie
przeglądasz w nim materiały, stworzono je tak, aby
można było łatwo nauczyć się go i łatwo z niego korzystać,
zachowując wszystkie zaawansowane możliwości.

Spokój przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

Bezpieczeństwo, na które możesz liczyć

Lotniska, kasyna, więzienia i inne placówki działające 24
godziny na dobę są zależne od stałego, całodziennego
i niezawodnego monitoringu prowadzonego każdego
dnia. Jest to ogromny obowiązek dla Ciebie (i dla nas!).

Rozwiązanie XProtect obejmuje standardowo gamę
mechanizmów ochronnych, które zapewniają ochronę
Twojego systemu i jego danych przed zagrożeniami
wewnętrznymi oraz zewnętrznymi.

Rozumiemy, że nie ma jednego uniwersalnego narzędzia
do monitoringu wideo i wiemy, że każda działalność jest
inna. Właśnie dlatego zaprojektowaliśmy rozwiązanie
XProtect, wykorzystując otwartą platformę.
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POŁĄCZENIE
DLA KAŻDEJ
FIRMY
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WIESZ ZAWSZE,
CO SIĘ DZIEJE

Oprogramowanie XProtect jest dostępne
w 5 wariantach, z których każdy został
opracowany pod kątem różnych segmentów
i potrzeb.

Bez względu na to, czy znajdujesz się w domu,
w pracy czy w podróży, masz kontrolę dzięki
trzem elastycznym sposobom uzyskiwania
dostępu do oprogramowania XProtect.

WERSJA BEZPŁATNA

Obsługuje do 8
kamer i sprawdza się
doskonale w małych
firmach

Obsługuje do
48 kamer i jest
przeznaczony
dla mniejszych
instalacji
obejmujących
jeden oddział
z podstawowymi
potrzebami
w zakresie
bezpieczeństwa

Obsługuje
nieograniczoną liczbę
kamer i serwerów.
Zoptymalizowany
pod kątem firm
z kilkoma oddziałami,
które muszą szybko
identyfikować
incydenty i reagować
na nie

Obsługuje
nieograniczoną
liczbę kamer i jest
przeznaczony
dla bardzo
rozbudowanych
instalacji, które
wymagają
kompleksowej
ochrony integralności
wideo

Obsługuje nieograniczoną
liczbę kamer i jest
przeznaczony dla instalacji
wymagających wysokiego
poziomu bezpieczeństwa
i mających zasadnicze
znaczenie dla
prowadzonych działań,
dla których wymaga się
doskonałego rozpoznania
sytuacji w przypadku
wszelkich zdarzeń, a także
nieprzerwanego dostępu
do wideo na żywo
i nagranego

XProtect Mobile
 yświetlanie i eksportowanie
W
wideo na żywo oraz nagranego
bezpośrednio z telefonu
 ysyłanie wideo na żywo
W
z telefonu bezpośrednio do
XProtect VMS.

XProtect Web Client
I ntuicyjny interfejs sieciowy,
który współpracuje ze wszystkimi
popularnymi przeglądarkami
i systemami operacyjnymi
I dealne narzędzie dla użytkowników
korzystających z niego sporadycznie,
a także do koordynowania reakcji na
incydenty występujące po godzinach

XProtect Smart Client
 otężny interfejs oparty na zadaniach, który
P
pozwala zarządzać codzienną działalnością
Rozpoznanie sytuacji na niespotykanym
poziomie dzięki interaktywnym mapom
 arządzanie zintegrowanymi aplikacjami
Z
(tzn. kontrola dostępu i rozpoznawanie
tablic rejestracyjnych) bezpośrednio
z poziomu narzędzia Smart Client
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Czy planujesz rozlokować instalację
w wielu obiektach?

Musisz podłączyć więcej niż 8 kamer?

Potrzebujesz pomocy
przy wyborze
rozwiązania XProtect?

NIE

NIE

Potrzebujesz nadmiarowości
na serwerach rejestrujących?

TAK

TAK

NIE

TAK

Wypróbuj XProtect bezpłatnie pod adresem
milestonesys.com
Bezpłatne
oprogramowanie
VMS

Do 48 kamer

Do 8 kamer

Produkty dodatkowe

Mapy i alarmy

Możliwość integracji

Nieograniczona liczba
kamer i serwerów
Zakładki
Nośnik danych
Scentralizowane
zarządzanie

Nieograniczona
liczba kamer
i serwerów

Czy istnieje potrzeba połączenia kilku
dużych lokalizacji?

Zakładki
Nośnik danych
Scentralizowane
zarządzanie

NIE

Nieograniczona
liczba kamer i
serwerów
Zarządzanie awariami
Zaawansowana
ochrona przed
cyberatakami

TAK

Nieograniczona liczba
kamer i serwerów
Licencja na ścianę
monitorów
Blokada dowodów
Centralne urządzenie
w sprzężonym systemie
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Najważniejsze funkcje XProtect VMS

Cyberbezpieczeństwo i uprawnienia użytkowników

System
Jeden serwer

Jeden serwer

Zarządzana
centralnie,
wieloserwerowa

Zarządzana
centralnie,
wieloserwerowa

Zarządzana
centralnie,
wieloserwerowa

Wersja
bezpłatna

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

Liczba kamer na serwer
rejestrujący
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48

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

Liczba serwerów
rejestrujących na system

1

1

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

Typ instalacji
Licencja

Mechanizm reguł
elastycznych

Wydajność i skalowalność
Scentralizowane
zarządzanie

Uwierzytelnianie
Kerberos
Szyfrowanie komunikacji
(serwer rejestrujący,
zarządzający i usług
mobilnych)
Ograniczanie uprawnień
użytkowników według
typu klienta
Podwójne
uwierzytelnianie

–

Szyfrowanie bazy
danych mediów
i cyfrowe podpisywanie

–

–

–

Poziomy uprawnień

–

–

–

–

Obsługa Microsoft
Active Directory

Weryfikacja
dwuetapowa

–

–

–

–

Bufor nagrywania
przedalarmowego
w pamięci RAM

Monitorowanie i dochodzenia
Funkcja mapy

Dekodowanie obrazu
wideo wspomagane
sprzętowo (Quick Sync)

Scentralizowane
wyszukiwanie

Nośnik danych

–

–

Maskowanie prywatności

–

Scalable Video Quality
Recording™

–

–

Powiadamianie
natychmiastowe

–

Menedżer alarmów

–

Panel Customer
Dashboard

–

Ręczne dodawanie
zakładek

–

–

Zakładki w oparciu
o reguły

–

–

–

Smart Map

–

–

–

Blokada dowodów

–

–

–

–

–

Dekodowanie obrazu
wideo wspomagane
sprzętowo (NVIDIA)

–

–

–

Monitor systemu

–

–

–

Integracja
Integracja z aplikacjami
innych producentów
XProtect Screen
Recorder
Meta dane

Praca awaryjna i nadmiarowość

Dodatki XProtect

–

XProtect
Smart Wall

–

–

–

Opcjonalnie

Tak

Milestone
Interconnect™

–

Zdalna strona

Zdalna strona

Zdalna strona

Centralna/Zdalna
strona

Milestone Federated
Architecture™

–

–

–

Zdalna strona

Centralna/Zdalna
strona

Zgodność operacyjna

Awaryjny serwer
zdarzeń
Awaryjny serwer
zarządzający
Awaryjne serwery
rejestrujące, działające
jednocześnie z serwerem
głównym lub oczekujące
w gotowości

–

–
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Milestone
Care™ Plus
Gdy chcesz chronić swoją
inwestycję
Celem programu Care Plus jest przygotowanie Cię na przyszłość. Bez względu
na to, czy w przyszłości pojawią się innowacje technologiczne, czy też
rozwiązania problemów z bezpieczeństwem, ten pakiet pomaga utrzymywać
aktualność posiadanego rozwiązania i zapewnia, że będzie ono gotowe do
szybkiego reagowania na zmiany i możliwości. Pakiet ten obejmuje:

SPOKÓJ
ZACZYNA SIĘ
TUTAJ
Milestone Care™ to kompleksowy program
usług i wsparcia, obejmujący Twój produkt
przez cały okres jego eksploatacji.
Milestone Care powstał, aby zapewnić Ci spokój.
Składają się na niego trzy pakiety dostosowane
do Twoich potrzeb, które mogą obejmować częste
aktualizacje oprogramowania, ciągły dostęp do wsparcia
zapewnianego przez firmę Milestone lub rozwiązywanie
najważniejszych incydentów.

Nasze zobowiązanie względem Ciebie i Twojej firmy
polega na umożliwianiu Ci optymalnego korzystania
ze swojego produktu oraz uzyskania maksymalnych
korzyści z poczynionej inwestycji.

•

 atychmiastowy dostęp do aktualizacji produktów wydawanych trzy
N
razy w roku

•

Dostęp do rozwiązania Milestone Customer Dashboard przeznaczonego
dla sprzedawców, które zapewnia sprawność i stabilność systemów

•

 redyt na 100% kosztów wymiany rozwiązania w przypadku jego
K
aktualizacji, umożliwiający bezproblemowy rozwój instalacji w miarę
upływu czasu

•

 kskluzywne funkcje internetowe, takie jak powiadomienia push
E
i Smart Connect

Rozszerz program
Care Plus o

Rozszerz program
Care Plus o

Milestone
Care ™ Premium
Gdy potrzebujesz
nieprzerwanego
i bezpośredniego
wsparcia technicznego

Milestone
Care ™ Elite
Gdy potrzebujesz
dedykowanego
konta technicznego
Milestone

•

 ezpośredni i nieprzerwany dostęp do
B
globalnego zespołu inżynierów firmy Milestone
zapewniających wsparcie techniczne

•

 mowa w zakresie niestandardowego poziomu
U
świadczenia usług, określająca dokładnie poziom
wsparcia wymagany przez Twoją firmę

•

 mowa o poziomie świadczenia usług z
U
określonym czasem reakcji

•

•

 sparcie podzielone na poziomy ważności,
W
zapewniające szybkie zajęcie się problemami
o największym wpływie na systemy

 ezpośredni, określany według poziomu
B
ważności dostęp do nieprzerwanego wsparcia
technicznego firmy Milestone z przyjętymi celami
w zakresie rozwiązywania problemów

•

•

 sparcie lokalne, zapewniane na wybranych
W
rynkach, zgodnie z dostępnością

 edykowany kierownik zarządzający kontami
D
technicznymi w firmie Milestone, który posiada
dogłębną wiedzę na temat Twojej instalacji.

Wypróbuj nasze oprogramowanie
za darmo!

Poznaj zalety XProtect® VMS, testując
bezpłatnią wersję przez 30 dni
Odwiedź stronę milestonesys.com

