
Unison är en marknadsledande plattform för att effektivt koppla samman video med larm  
och andra händelser. Unison använder den senaste tekniken och erbjuder användarvänliga  
men samtidigt kraftfulla lösningar för alla typer av företag.

 PACOM UNISON
 

Unison fungerar som en smart länk mellan video och andra delsystem. Ett larm kan snabbt verifieras genom att video  
från en kamera placerad vid larmpunkten automatiskt styrs från Unison. Detta gör att operatören kan agera omedelbart  

och koncentrera sig på relevanta övervakningsbilder.

 MILESTONE 
 

Milestone Systems A/S är världsledande inom nätverksbaserad mjukvara för digital videoövervakning.Mjukvaran bygger på en 
öppen standard och stödjer fler än 2000 olika nätverksbaserade kameramodeller.  
Milestone Systems har mer än 100.000 installationer världen över och en omfattande distributionskanal med auktoriserade 
Partners i fler än 110 länder. Huvudkontoret ligger i Danmark, bolaget har cirka 390 anställda och har flera dotterbolag och 
säljkontor i andra länder. 

 DATABLAD
 UNISON VIDEO  – MILESTONE XPROTECT INTEGRATION 

HUVUDFUNKTIONER
Tas emot i Unisonklienten

Larm från rörelsesensor 
Kommunikationen avbruten  
med server/switch 
Larma/larma av/koppla ur  
extra ingångar & utgångar

Hanteras från Unisonklienten

Växla kamera till specifik monitor 
Växla kamera till videosystems klient 
Växla video från en kamera till  
en specifik skärm vid en händelse 
Spela live video 
Spela upp inspelningar 
Skicka PTZ kommandon 

Stödjer automatiskt uppläsning 
av konfiguration till Unison.
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XPROTECT ENTERPRISE 
XProtect Enterprise 2014 är avsedd för medelstora och stora anläggningar, främst multi-site, multi-server installationer. Det ger 
dig ett effektivt sätt att hantera hela övervakningssystemet, däribland visa ett obegränsat antal kameror, kontrollera tillträdet 
till entréer och skapa underlag.  
XPROTECT CORPORATE 
XProtect Corporate 2014 är avsedd för storskaliga installationer på olika geografiska platser. Den stödjer ett obegränsat antal 
kameror, användare och platser. XProtect Corporate ger dig en hög trygghetskänsla i högsäkerhetsinstallationer. Lokal lagring 
på kamerans minneskort kombinerat med failover funktion på inspelningsservrarna och redundans på management servern 
säkerställer att videoinspelningar aldrig avbryts och att tillgång till systemet alltid upprätthålls. 

XPROTECT EXPERT 
XProtect Expert är en öppen IP video management plattform (VMS) för medium och stora installationer. Dess gränssnitt tillåter 
stora system att effektivt hanteras som ett enhetligt system. Genom att använda schemalagda och händelsedrivna regler blir 
det enkelt att automatisera säkerhetsaktioner och styra externa system, vilket minskar antalet manuella arbetsuppgifter.  

Milestone Xprotect Corporate v5.0c , Milestone XProtect Corporate 2014 v7.0b (with two integrated

Enterprise Servers )

Milestone XProtect Expert 2014 v7.0b, Milestone XProtect Expert 2016 R3 v10.2a (från och med Unison version 5.8.3)

Milestone Xprotect Enterprise 2014 v8.6b

Unison Version 5.9 

 

BESKRIVNING

 ARTIKELNR TYPKOD BESKRIVNING
110 001 001 USN-STD Unison Standard. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 001 002 USN-ENT Unison Enterprise. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 002 005 USN-VCM Unison Videomodul. Inkluderar licens för 25 kameror.

110 003 005 USN-VCM-25 Unison licens för 25 kameror.
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