
SEGURANÇA DE VÍDEO CONECTADA À NUVEM
CONECTE TODOS OS SEUS LOCAIS COM O AVIGILON CONTROL CENTER (ACC) NA NUVEM 
PARA TER ACESSO REMOTO SEGURO AOS SEUS VÍDEOS EM QUALQUER LUGAR

O Avigilon Cloud Services (ACS) facilita extraordinariamente o acesso remoto a vídeos de 
todos os seus locais ACC™. Conectar locais ACC à nuvem permite que organizações com 
diversos locais centralizem o acesso aos seus outros locais ACC com segurança em um 
navegador ou dispositivo móvel.  
Não são necessárias configurações especiais de usuário ou alterações complexas em 
redes, o que economiza tempo e facilita o acesso a vídeos em qualquer lugar. 

O processo para conectar locais ACC à nuvem envolve 
três passos simples1 e está disponível sem custo adicional.  
Com a conexão à nuvem, os clientes se beneficiarão de 
inovações contínuas, pois oferecemos recursos como o 
monitoramento centralizado da integridade do sistema e 
serviços de manutenção.

FERRAMENTAS 
PARA OPERAÇÃO NO 
DIA A DIA
Acesse remotamente 
vídeos ao vivo e 
gravados, crie e visualize 
favoritos, gerencie 
controles de PTZ e 
exporte vídeos para 
drives locais.
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1 O número de passos pode variar dependendo do tamanho da organização. No mínimo um ACC 7.4.4.14 e um ACC 7.4.4.14 Web Endpoint Service ou posteriores são necessários  
para atender à conectividade ACS. Os usuários finais podem se registrar com facilidade e de graça no portal do Avigilon Resource Center para baixar e instalar atualizações de softwares automaticamente.
2 Microsoft Edge com Chromium versão 79.0.309+.
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Para mais informações, visite 
avigilon.com/products/cloud/avigilon-cloud-services

ACESSO REMOTO 
CONTÍNUO
A travessia do firewall 
habilita o acesso 
remoto seguro com 
mínima ou nenhuma 
reconfiguração do firewall. 
O provisionamento de 
usuários é simples, pois os 
privilégios existentes dos 
grupos ACC persistem para 
visualizações em clientes 
da Web ou apps móveis.

INDEPENDENTE DE 
PLATAFORMA
Acesso em qualquer lugar 
no Windows, Mac ou 
Chromebook usando um 
navegador padrão Chrome,  
Safari ou Edge2  
ou pelo nosso app ACC 
Mobile 3, disponível  
na Google Play Store 
e na Apple App Store.

http://avigilon.com/products/cloud/avigilon-cloud-services

