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Kameraövervakning med intelligens.



Aimetis Symphony
Aimetis Symphony är produkten som kombinerar såväl basfunktioner som intelligent videoanalys i en oslagbart  
enkel och flexibel förpackning. En unik kombination som gör produkten till det perfekta valet för såväl småföretagare 
som rikstäckande myndigheter och organisationer.

Med branschens enklaste licensieringsmodell är det lätt att designa en kundanpassad lösning och samtidigt kostnads-
effektivt. Det finns tre alternativa licenser, Standard, Professional och Enterprise. Genom att kombinera olika licenser, 
en per kamera, kan man skräddarsy funktionaliteten från kamera till kamera. Om behoven i det korta perspektivet är mer 
grundläggande kan man med fördel välja Standard licenser till alla kameror. Om kraven förändras så är det enkelt att up-
pgradera valfritt antal licenser till Professional eller Enterprise. Det är möjligt att omfördela och flytta runt licenser mellan 
olika kameror och även mellan servrar som ingår i en s.k. serverfarm vilket ger en oöverträffad flexibilitet. 
Eftersom det handlar om mjukvara så kan uppgraderingar eller ändringar i konfigurationen ske utan att tekniker behöver 
komma ut på plats. Detta sparar såväl tid som pengar.

Produkter: 
Aimetis Symphonyplattformen består utav tre produkter i ett lättinstallerat paket. Servermjukvaran körs som tjänster 
i bakgrunden på din kameraserver.

Symphony klientmjukvara 
En kostnadsfri mjukvaruklient för 
Windowsmiljö som används för 
att ansluta till kameraservern och 
hantera video, larm m.m. Det finns 
även en bantad larmklient för PDA 
(Windows Mobile).

Symphony WEB-klient 
Då man i vissa fall ej har möjlighet 
att installera en mjukvara eller ej har 
sin egen PC tillgänlig kan man också 
få åtkomst till sin kameraserver via 
den kostnadsfria web-klienten.

Symphony Player 
Symphonyplayer används för att 
spela upp sparade videoklipp i det 
skyddade videoformatet .aira. 
Symphony kan även konvertera .aira 
klipp till standard MPG-video som 
kan spelas upp i valfri mediaspelare.

Flexibilitet och skalbarhet- Nyckelord för Aimetis Symphony: 
Den smarta licenspaketeringen ger Aimetis Symphony ett stort försprång gentemot konkurrenterna. Du kan enkelt börja 
med ett fåtal kameror med basfunktionalitet för att sedan uppgradera och växa allt eftersom behoven förändras och 
använda videoanalys för att maximera funktionaliteten av kamerasystemet.  
Med videoanalys blir systemet proaktivt och händelseförebyggande.

Basfunktionalitet --> Videohantering --> Videoanalys

Inköpsfas    -->  Framtida ökat behov



Symphony Standard - Inspelning: 
Denna licens ger alla de grundfunktioner som krävs för 
att spela in, lagra och söka i inspelat material.  
Behörigheten till Symphonyservern kan tilldelas i tre 
olika nivåer, dessutom kan respektive behörighet skräd-
darsys ned till enskilda kameror och funktioner.  
Detta gäller oavsett licens, och det grafiska gränssnittet i 
Symphonyklienten är alltid detsamma oavsett licenstyp 
som är aktiverat på respektive kamera.

Symphony Professional - Videohantering:
Professional licensen ger valda kameror en utökad 
funktionalitet iochmed att man här får stöd för 
larmhantering med såkallade regler. Professional 
licensen krävs om du vill kunna ta in eller styra 
relän utifrån kamerasystemet, 
hämta information från OPC-servrar eller an-
vända dig av s.k. serverfarmar för redundans eller 
enklare serverkonfigurering då flera fysiska servrar 
hanteras som en och samma ifrån klienten. 
Om en server går ner kan dessutom enheter “flyt-
tas” till en backupserver för bästa redundans.

Symphony Enterprise - Videoanalys:
Med denna licens gör du vilken kamera som helst till en 
smart kamera. Oavsett om det är en lågupplöst analog 
kamera, multimegapixel kamera eller rent av en värme-
kamera så kan objekt följas, klassificeras och avvikande 
beteenden detekteras. Från tillämpningar som larm till fas-
tighetsskötaren när en hyresgäst dumpar föremål utanför 
sopkärlen till potentiellt kritiska händelser som ett fordon 
som parkerar på brandgatan. Intelligent videoanalys har 
många användningsområden. Den mest avgörande in-
nebörden är att videoanalys förvandlar kamerasystemet 
från en reaktiv resurs till ett proaktivt verktyg att använda 
till förebyggande säkerhetsarbete.
 
Vid sidan om säkerhetsaspekten finns även olika möj-
ligheter att använda videoanalys för effektivisering av 
företagets verksamhet. Exempel på detta är att algoritmer 
för Motion Tracking, Loitering kan utnyttjas till att analy-
sera hur kunderna rör sig över butiksytan eller för att mäta 
kötider vid kassalinjen eller räkna in/utpasserande kunder. 
En rad olika typer av rapporter kan genereras från Sym-
phony på kameror med Enterprise licensen.

-Inspelningsfunktioner
-Larm vid rörelse  
-Larm vid tappad anslutning 
-PTZ-kontroller 
-Perfekt för migrering från 
analogt till IP.

-Relästyrning via RS232 
-Relästyrning via Ethernet
-Larm till och från OPC 
-Serverfarm med redundans 
-Regelhantering 
-Perfekt för integrerade system

-Objektklassificering
-Videoanalysbaserad 
 rörelsespårning. 
-Personräkning
-Detektion av avvikande 
 beteenden. 
-Detektion av kvarglömda ob-
jekt, parkerade fordon etc.
-Automatisk kontroll av PTZ 
-Flödesanalys och rapporter 
-Smartare sökning av video 
-Kombinerar säkerhet med 
affärsnytta. 



Smartare sökningar:
Videoanalys innebär även stora 
besparingar vid sökning i lagrad 
video då det är möjligt att fil-
trera sökningar på s.k. metadata. 
Genom att filtrera sökningar på 
typ av objekt (människa, fordon) 
riktning, område i bilden m.m. går 
sökningarna sekundsnabbt och 
med kirurgisk precision.

Videoanalysen är oberoende 
av kameraval, och fungerar på 
traditionella analoga kameror eller 
lågupplösta IP- 
kameror såväl som multimegapix-
el kameror och värmekameror!  
Sökresultaten sparas både som 
vattenstämplat .aira format eller 
standard MPEG4 för uppspelning i 
t.ex. Windows Media Player.

Skräddarsydd klient ger användarvänlighet:
Den kostnadsfria Symphonyklienten är enkel att använda med tydligt grafiskt gränssnitt, navigation via listor eller kartor 
samt att mjukvaran är på svenska. Layouten på klienten kan också skräddarsys efter respektive användare, med fler eller 
färre fönster öppna, för vänster eller högerhänta osv. Ifrån klientmjukvaran styr du också dina PTZ-kameror med enkla 
musklick i livebilden eller med PTZ-konsollen. Det finns också en komplett larmhanteringsfunktion inbyggt i Symphony-
klienten där du i realtid får in larm med instruktioner, verifierar dem, loggar dem som äkta eller falsklarm tillsammans 
med fritext och allt detta kan också presenteras på olika monitorer vid arbetsplatsen.

Öppet system ger valfrihet:
Öppenhet är ett av Aimetis ledord. Att de menar allvar framgår med all tydlighet 
genom alla olika tillverkares produkter som mjukvaran stödjer. Det innebär för 
dig som kund att valfriheten blir maximal vilket innebär att det går kombinera de 
kameror som bäst motsvarar behov och uppgift, att ni väljer servrar och lagring-
sutrustning som möter era krav vad gäller pris, prestanda och tillgänglighet. En 
valfrihet som innebär ökad funktionalitet och samtidigt minskade totalkostnader. 
 
Det breda stödet för enheter från de flesta tillverkare gör integration med andra 
system enkel och skalbar, som t.ex. passersystem, inbrottslarm, POS m.m.

Dell / HP / IBM etc.
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Symphony är plattformen för alla vertikaler: 
Tack vare skalbarheten och öppenheten i Symphony passar plattformen för samtliga vertikaler.  Inom transport kan syste-
met användas för att proaktivt detektera kvarglömda objekt i känsliga utrymmen på t.ex. flygplatser eller för att detektera 
försvunna pallar på exempelvis en fraktterminal. 
På känsliga objekt kan man använda PTZ-kameror för att automatiskt spåra personer eller fordon i realtid under avvikande 
tider och/eller med avvikande beteende och sända larm om detta till larmcentral. Klientprogramvaran skräddarsys, t.ex. 
med två monitorer, för att hantera larm i en monitor och spela upp flera kameror samtidigt i en annan.

Münchens flygplats i Tyskland använder Aimetis Symphony

Symphony lämpar sig väl för fraktter-
minaler och andra typer av knytpunk-
ter för transporter med sin flexibla 
videohantering och inbyggda stödet 
för videoanalys.

Symphony är mer än bara kameraövervakning för säkerhet: 
Med sitt inbyggda stöd för videoanalys är Symphony en perfekt plattform för retailkunder där förvisso säkerhet är viktigt 
pga. extern och internt svinn, men med Symphony kan kunden också använda sitt kamerasystem för affärsnytta genom 
att t.ex. räkna kunder. Det är också möjligt att grafiskt sett få en flödesanalys i en kameravy över hur personer har rört sig 
och vid vilka tidpunkter. På så sätt kan butiksinnehavaren maximera sin försäljning genom strategisk placering av attrak-
tiva produkter baserat på kundflödet i butiken. Dessa är bara några av funktionerna videoanalysen kan erbjuda, dessutom 
kan Symphony lämna rapporter med statistik eller t.om. integreras till butikens POS-system!

Symphony an-
vänds på diverse 
små som stora 
butiker runt om i 
världen. 
 
Kombinationen av 
behovet av säker-
het och funktioner 
för affärsnytta gör 
Symphony till en 
perfekt plattform 
för retail-kunder!
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