
MONITORAMENTO CENTRALIZADO DE 
INTEGRIDADE DO SISTEMA
MONITORE A INTEGRIDADE DOS SEUS LOCAIS COM AVIGILON CONTROL CENTER (ACC) 
CONECTADO À NUVEM PARA PRIORIZAR AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO LOCAL 
O serviço de Monitoramento de integridade do sistema da Avigilon é 
oferecido por meio da Plataforma Avigilon Cloud Services para todos os 
locais com ACC™ conectados à nuvem. Os administradores podem monitorar 
remotamente a integridade de um ou mais locais usando o cliente da web, 
facilitando a compreensão das condições operacionais das suas instalações 
de segurança onde quer que você esteja e a qualquer hora do dia. 
Organizações com várias instalações podem economizar tempo e esforço 
monitorando a integridade de locais distribuídos em um local central. 

O nosso serviço de Monitoramento de integridade do sistema proporciona 
uma interface com painel de fácil visualização resumindo as condições 
de integridade por local, servidor e câmera, permitindo estabelecer quais 
serviços estão conectados ou com falhas. Sem exigir uma conexão com 
cada local individualmente, o painel permite analisar a situação de qualquer 
um dos seus locais conectados à nuvem e seus componentes individuais 
usando filtros inteligentes para pesquisar minuciosamente e acessar os 
detalhes de que precisa.

PERCEPÇÃO EM TEMPO REAL
Confirme a situação operacional das suas instalações para otimizar o tempo 
útil de todos os componentes do sistema, em qualquer lugar, a qualquer 
momento.

PAINEL DE INTEGRIDADE 
Analise um único painel de integridade que mostre o status atual das 
câmeras e dos gravadores conectados.

FERRAMENTAS PARA OPERAÇÃO NO DIA A DIA
Acesse os dados de configuração de gravadores e câmeras em todos os  
locais ACC conectados à nuvem. Faça uma auditoria das versões de 
firmwares e contraste e compare os ajustes das configurações. Analise 
a conformidade com as políticas de retenção de gravações e identifique 
discrepâncias que exijam atenção.
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Para mais informações, visite  avigilon.com/avigilon-cloud-services

https://avigilon.com/avigilon-cloud-services

