
andi-bg.com  

ОТВОРЕНА СОФТУЕРНА 
ПЛАТФОРМА ЗА ЗАПИС И 

МОНИТОРИНГ



2018

Професионален СОФТУЕР за ЗАПИС и МОНИТОРИНГ  

MILESTONE е световен лидер в разработката на IP VMS 
(Video Management Software) за работа с IP камери от 
различни производители. 
Към този момент отворената платформа поддържа 
над 3300 IP камери от над 80 производителя. Софту-
ерът има неограничени възможности за интеграция и 
надграждане, като могат да се избират и различни опции 
- софтуерни модули - за интелигентен видео анализ, 
LPR (License Plate Recognition) и др. 

XProtect LPR 
 Софтуерен модул за автоматично 
разпознаване на регистрационни номера 

XProtect Essential
 Безплатен софтуер за запис на до 8 
камери и архив до 5 дни, поддържа и ON-
VIF™ стандарт,5 Smart Client, запис на видео 
и аудио, видео екпорт в AVI формат. 

XProtect Express
 XPEXBL - Базов лиценз. Запис на до 48 
камери, неограничен архив включително 
и на NAS, POS интеграция с устройства 
посредством модул Transact, менажиране 
на дисковото пространство, интеграция на 
интелигентни видео алгоритми от AgenVi и 
др. (подлежи на допълнително лицензиране). 
Eдносървърнa системa.

XProtect Professional
 Мултисървърна система до 5 сървъра всеки 
с до 64 камери, неограничен брой клиенти 
с различни нива на достъп, приоритети на 
PTZ, патрулиране и Preset позиции при 
алармени събития, поддържа множество 
монитори, поддържа видео стена (подлежи 
на допълнително лицензиране), двупосочно 
аудио, SMS известяване. Мултисървърна 
система до 320 камери. 

XProtect Enterprise
 Мултисървърна система с неограничен 
брой сървъри и клиенти с различни нива 
на достъп, вграден модул за алармен 
мениджмънт с детайлен списък на 
алармените събития, модул за интерактивна 
карта на обекта. Неограничен брой камери.

Xprotect Smart Client
 Клиентски софтуер за отдалечен 
мониторинг, поддръжка на едновременна 
връзка към множество сървъри, различни 
програмируеми изгледи (до 100 камери 
на един екран), поддръжка на множество 
монитори (при сървъри с минимум Profes-
sional лиценз), интуитивен режим на преглед 
на записи с, покадров, функция “Smart 
Search”, режим на търсене от поредица 
кадри през определен интервал и др. 
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