MULTIview™

Caraterísticas:
u Monitorização e controlo à distância
no mundo inteiro
u Diversos sítios visualizados e
controlados a partir de um único local
u Combine com Multisys® para uma
solução completa de segurança à
distância

MULTIVIEW™
MULTIVIEW™
Multiview™ proporciona a facilidade de monitorizar à distância a segurança de perímetros de diversos sítios, via LAN
ou WAN, a partir de um único local, aumentando assim a eficiência da gestão da segurança enquanto reduz os custos
de mão de obra e de gestão. De facto, utilizando a internet pode controlar vários sítios remotos no mundo inteiro.
Multiview™ funciona em articulação com o nosso Sistema de Gestão de Segurança Multisys®.
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Controlo de Alarme
Os alarmes a partir de qualquer sítio remoto
são encaminhados automaticamente para
o Multiview™ para alertar o operador para
visualizar o sítio.
Para visualizar o sítio o operador seleciona-o
na lista de sítios e depois clica no botão de
visualização.
O Operador passa a ter então total controlo
do sítio remoto.

Monitorização e Controlo à Distância
Para poder monitorizar um sítio remoto tem de
inserir o endereço IP e a palavra passe do sítio
em Multisys®.
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Sítio (n)

MULTIVIEW™
Características de Segurança
u Autenticação do Servidor utiliza chaves de 2048 bit RSA para verificar a identidade do sítio remoto
u Comunicação Segura com Padrão de Criptografia Avançada (AES) de 128 bit
u Windows Firewall Integration torna mas fácil a configuração

Multiview™ Schematic
MULTISYS® - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
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