MEDIA CONTACT

Roger Shuman
317-813-3738
rshuman@tycoint.com

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA:

Exacq Technologies lança o novo Sistema de Gerenciamento Empresarial (ESM) da exacqVision
O ESM maximiza o tempo de atividade de seus gravadores exacqVision

INDIANAPOLIS – A Exacq Technologies, parte da unidade de negócios da Tyco Security Product (NYSE: TYC), empresa
líder na concepção de software e servidores para sistemas de gerenciamento de vídeo (VMS) usados para vigilância,
lançou o novo Sistema de Gerenciamento Empresarial (ESM por suas siglas em inglês), um sistema de vigilância
baseado em navegador que monitora o estado dos sistemas de segurança de vídeo exacqVision.
O software do servidor ESM monitora a saúde e o estado dos servidores e das câmeras de rede exacqVision. Os
usuários podem monitorar seus sistemas exacqVision através da interface intuitiva ESM na maioria dos navegadores
Web em execução, seja em um computador, ou bem, em um dispositivo móvel. Com o aplicativo ESM, os usuários
exacqVision recebem de forma instantânea uma notificação por e-mail em caso de erros de sistema ou alarmes, o que
oferece a máxima disponibilidade de servidores e uma redução do tempo de manutenção de software. ESM possui
mais de 25 alertas predefinidos pelo usuário que podem ser selecionados, incluindo gravação sem conexão, avisos de
armazenamento, falhas no disco, alertas de temperatura e câmera desligada.
Além disso, o novo software ESM permite aos usuários finais programar as atualizações de software para centenas ou
milhares de gravadores durante horas de pouco uso. Isso minimiza significativamente as interrupções e reduz o tempo
de manutenção do software.
ESM é suportado em sistemas exacqVision com uma licença empresarial VMS exacqVision. Isto inclui uma câmera IP
utilizando o software Edge exacqVision, o que permite operar tanto como uma câmera IP quanto um servidor
exacqVision .
Para mais informações sobre o novo ESM exacqVision e outras novas atualizações e ofertas, acesse www.exacq.com
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Sobre a Exacq
A Exacq Technologies é parte da unidade de negócios da Tyco Security Products (NYSE: TYC), a maior empresa do mundo
dedicada exclusivamente à proteção contra incêndios e segurança eletrônica. A Exacq Technologies (www.exacq.com)
desenha e fabrica os sistemas de gestão de vídeo (VMS) multi-plataforma de arquitetura aberta exacqVision, usados na
indústria de segurança para vídeo vigilância IP. exacqVision está disponível para servidores de câmeras híbridas e IP ou
para servidores comerciais prontos para uso. Também pode ser instalado directamente sobre câmaras IP compatíveis,
eliminando a necessidade de um servidores separados. O vídeo dos servidores de exacqVision pode ser acessado com a
multi-plataforma livre para clientes (Windows/Linux/Mac) através da maioria dos navegadores da Web ou via o
aplicativo móvel exacq Mobile disponível para dispositivos iPhone, iPad e Android. Os produtos da Exacq estão
disponíveis em todo o mundo através da rede revendedores e distribuidores autorizados.
Tyco Security Products leva a cabo negócios em mais de 177 países no mundo e em diferentes línguas, empregando
mais de 2.700 funcionários nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, marketing, produção, vendas, atendimento e
logística na América, Europa, Oriente Médio, África e Ásia Pacífico. Nossos produtos, projetados e construídos por
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desenvolvedores de todas as disciplinas, permitem aos clientes "ver mais, fazer mais e economizar mais" em diferentes
setores, tais como saúde, governo, transporte, finanças, comércio e residências. Security Products protege 42% das 500
firmas líderes em sistemas de transporte segundo Fortune, o 37% das 100 melhores lojas do mundo, cerca de dois
milhões de empresas comerciais, milhares de estudantes em mais de 900 estabelecimentos de ensino e cerca de cinco
milhões de residências particulares.
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