
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.

MIRASYS

Mirasys är en av de ledande tillverkare som tillhandahåller öppna Video Management Systems (VMS) plattformar flr IP och 
analog kameraövervakning. Mirasys utvecklar och erbjuder lösningar som hjälper organisationer att hantera och använda 
information som fångas av digital video och CCTV kameror. 

 DATABLAD
 UNISON VIDEO  – MIRASYS INTEGRATION 

HUVUDFUNKTIONER
Tas emot i Unisonklienten

Rörelsedetektering
Kommunikationsfel
Videoavbrott

Hanteras från Unisonklienten
   Flytta kamera till förinställt läge

PTZ (Pan Tilt Zoom) 
Automatisk växla kamera till en 
specifik skärm vid larm/händelse
Starta/stoppa inspelning 
Uppspelningskontroller så som 
framåt / bakåt

Stödjer automatiskt uppläsning  
av konfiguration till Unison.
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Mirasysintegrationen möjliggör automatisk hämtning av video om ett larm skulle gå eller vid händelser då snabb visuell 
verifiering krävs. Video kan spelas in och spelas upp/pausas vilket underlättar för analys av larm och händelser. Tvåvägs 
audio kan spelas upp direkt mellan videoenheten och Unison (lyssna in / mikrofon). Operatören kan styra kamerorna till att 
visa önskad lokalisering eller vinkel genom att använda PTZ (Pan/Tilt/Zoom) funktionen och välja förinställda lägen. 

KOMPATIBILITET

Unison Version 5.9

Mirasys VMS Master Server 7.x

Mirasys Gateway 7.x

Gateway SDK v7

WebAPI v7

ORDERINFORMATION

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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