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Sistema de Monitoramento e Gravação de 
Baixo Custo para até 64 câmeras

SecurOSTM Xpress

A plataforma de segurança SecurOS, composta por três linhas de produtos, é a melhor e mais
abrangente solução para segurança já desenvolvida. Graças a sua fexibilidade, é possível atender desde 
pequenos até grandes projetos com excelente custo e e�ciência.

Com raízes na pesquisa espacial, os algoritmos de análise de vídeo da ISS fornecem alto nível de 
inteligência e de grande precisão que anteriormente só estavam disponíveis para aplicações militares e 
policiais. A verdadeira arquitetura aberta de software da ISS permite trabalhar com qualquer sistema, seja 
analógico ou IP, fornecendo escalabilidade e �exibilidade à in�nitas aplicações do mundo real. 

Na ISS, as capacidades avançadas de análise de imagem (como reconhecimento de placas de veículos, 
reconhecimento de face ou reconhecimento do número de conteiners) podem ser incorporadas ao 
software e ativadas a qualquer momento. Neste caso, os clientes economizam grandes e despendiosos 
esforços para migrar para um novo software ou integrar sistemas analíticos de terceiros (que podem 
causar consequências imprevisíveis para a estabilidade do sistema), quando surgirem necessidades para 
o uso de análise de imagem ou expansão do sistema. 

É possível migrar para a solução SecurOS Enterprise a partir do SecurOS Express ou SecurOS 
Professional, permitindo a adição contínua de mais câmeras, servidores e módulos de análise de imagem. 
Isso garante o máximo em flexibilidade sem perda do investimento.

Monitor Padrão com Controle de PTZ para Câmeras IP e Analógicas



Assistente de Instalação 
simplificada a configuração

Árvore de Objetos do Sistema

Aspen Corporate Park 1480 U.S. Highway North Suite 202
Woodbridge, NJ 07095
+1 (732) 855-1111

www. issivs.com     I     info@issivs.com
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Visão Geral do Produto 

Funcionalidades

O SecurOS Xpress é a solução ideal para monitoramento e gravação de 
vídeo em pequenas e médias instalações de segurança, possibilitando o 
monitoramento em rede. As funcionalidades avançadas do SecurOS 
Professional e Enterprise estão agora disponíveis para instalações 
menores. O SecurOS Xpress possui o mesmo núcleo de
sistema e interface grá�ca do usuário das demais versões, facilitando e 
viabilizando futuras expansões com menor impacto aos operadores e 
administradores do sistema. Suporta câmeras analógicas e IP, assim 
como câmeras megapixel em sua resolução nativa.
A placa de captura opcional da ISS garante a integração das câmeras 
analógicas existentes quando necessário. Isso faz com que SecurOS 
Xpress seja perfeito para a migração do analógico para o IP em projetos 
menores, da forma mais e�ciente e transparente possível. 
Poderosas ferramentas de gestão de eventos podem enviar informações 
de incidentes por SMS ou e-mail. Através de Smartphones ou PDA’s é 
possível visualizar e controlar qualquer câmera do sistema. Os controles 
tipo VCR (voltar, avançar, pausar, etc.) garantem a facilidade de uso na 
reprodução de vídeo. A con�guração foi simpli�cada através de 
assistente de instalação passo a passo. O SecurOS Xpress cobre um 
vasto leque de necessidades de segurança e pode ser facilmente 
programado com algumas funções, caso necessário. Outras funções e 
análises avançadas estão disponíveis através da atualização para o 
SecurOS Professional ou Enterprise.

• Gravação de Vídeo multi-canal
• Suporta câmeras Analógicas e IP
• Até 64 câmeras Analógicas ou IP
por Servidor
• Até 64 canais de áudio
• Suporta Resoluções CIF1, CIF2, 
CIF4, VGA e Multi-Megapixel
• Desentrelaçamento ativo para
câmeras analógicas em CIF4
• Controles de PTZ e Digital 
(Megapixel)
• Zoom Digital
• Gravação com Pré e Pós alarme
• Registro de Eventos (Bookmark)
para facilitar pesquisa
• Configuração de Compressão
e Qualidade variável
• Retorno Automático (Watchdog)
• Sincronização de Áudio e Vídeo
• Gravação e Pesquisa de Vídeo
baseada em Detecção de Movimento
• Função de Máscara deMovimento
• Alerta de Eventos por SMS, E-mail 
e Telefone
• Suporte a Múltiplos Monitores

• Notificação por Voz
• Sistema de Programação por
Tempo (timer)
• Operação tripla: Gravação,
Visualização e Reprodução 
Simultânea
• Suporte a Web Browser
• Suporta PDA e Smartphone
• Possui Ferramenta Macro e
Programação por Scripts
• Exporta como JPEG, AVI, 
Screenshot
da tela ou Formato Nativo 
(criptografado)
• Placa de I/O opcional para 
integração de dispositivos via 
Contato Seco
• Gerenciamento dos Direitos
dos Usuários


