
PROPORCIONANDO BENEFÍCIOS DE CONECTIVIDADE E ACESSO 
DISTRIBUÍDO AOS USUÁRIOS DO AVIGILON CONTROL CENTER™

PLATAFORMA AVIGILON CLOUD SERVICES

A plataforma Avigilon Cloud Services (ACS) possibilita aos usuários uma experiência moderna conectada à 
nuvem, acessível por meio de um navegador da internet. Ela abre o caminho para que clientes do Avigilon 
Control Center (ACC) se conectem com a nuvem e aproveitem capacidades e recursos que simplificam o 
gerenciamento de sistemas de segurança física em instalações com vários locais e sistemas distribuídos em 
qualquer lugar. 

A plataforma proporciona capacidades de monitoramento de integridade e manutenção do sistema que ajudam 
a aumentar o tempo de atividade e melhorar a produtividade. Aproveite recursos eficientes, como a capacidade 
de avaliar o estado operacional das câmeras e servidores em um local central e de priorizar as atividades 
de manutenção. E, por tempo limitado, experimente a capacidade de enviar remotamente atualizações do 
software ACC™ para os seus locais, com mais recursos de manutenção remota disponíveis no futuro.
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ACESSO REMOTO SIMPLES
Monitore diversos locais e câmeras em um 
local central ou por meio de um app móvel para 
detectar, verificar e agir rapidamente em eventos.

CONECTIVIDADE NA NUVEM A LOCAIS ACC
Conecta locais ACC™ à nuvem, o que ajuda a 
centralizar o acesso a mídias, o gerenciamento do 
sistema e a integração.

SEGURANÇA AVANÇADA
Possibilita reações rápidas e proativas a alarmes 
analíticos disparados pelo software ACC como 
notificações automáticas diretamente para o app 
ACC Mobile 3.

GERENCIAMENTO SIMPLIFICADO DE 
USUÁRIOS
A autenticação unificada possibilita a integração 
fácil, permitindo que você use as credenciais de 
login corporativo no ACS, ACC e ACM (Access 
Control Manager).

PAINEL DE REAÇÃO À COVID-19
Reúna percepções das tecnologias de contagem 
de ocupação, distanciamento social, detecção 
de máscara facial e detecção de temperaturas 
elevadas da Avigilon — todas exibidas em um 
painel de controle fácil de examinar para informar 
medidas para melhorar a segurança nas suas 
instalações.
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Para obter mais informações, acesse  avigilon.com/avigilon-cloud-services

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

