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Arquitetura  

        Arquitetura Cliente / Servidor e Multi-Tarefa 
• Possibilita trabalhar com câmeras Ip´s e analógicas simultaneamente 

 
• Suporte a 32 câmeras por servidor e 01 placa de I/O ethernet por servidor.
• Permite trabalhar com dois ou mais processadores dividindo as tarefas do software para aumento do 

desempenho.
• Suporta diversos modelos de câmeras IP e servidores de vídeo. 
• Permite acesso remoto, sem limite de conexões por servidor. 
• Permite visualização de câmeras de diversos servidores na mesma tela.
• Permite utilizar qualquer resolução de imagem (Mesmo acima de 1280x1024), caso a câmera suporte.
• Possui sistema de Multi Streaming, que permite o monitoramento ao vivo com configurações 

diferenciadas da gravação. 
• Permite o armazenamento e transmissão das imagens nos formatos MJPEG e MPEG4, 

• 

• Permite o mapeamento de unidades de rede
• Possui licença com limite de uso de 4 horas ou 30 dias para demonstrações.
• Possui compatibilidade com Caracteres Unicode.
• Compatibilidade com protocolo ONVIf das camera (somente video).

•      
desde que estejam conectadas 

à rede TCP/IP diretamente ou através de um Vídeo Server. 

WAVELET, 
H.263 e H.264.
Permite operações simultâneas como gravação, reprodução e exportação de vídeo, configuração do 
sistema, monitoramento ao vivo, consulta de eventos, pesquisa de imagens monitoramento do 
servidor e diversas outras tarefas.

A versão Standard fornece os recursos ideais para 
o monitoramento local e remoto de até 32 câmeras 
por servidor e por ser a versão intermediária do 
Sistema Digifort, é ideal para pequenas e médias 
instalações, pois alia uma solução de alta 
confiabilidade, excelente desempenho e baixo 
custo.

Digifort Standard
Solução intermediária para instalação de até 32 câmeras

A versão Standard disponibiliza uma grande variedade de ferramentas de monitoramento, reprodução, pesquisa 
e gravação de vídeo, oferecendo maior gerenciamento dos recursos de hardware, segurança, facilidades 
administrativas e operacionais.

Com o Digifort Standard você terá uma robusta solução de monitoramento digital (IP) de câmeras com uma 
grande variedade de ferramentas operaciais.

O Digifort Standard permite a utilização de 
vários modelos de Câmeras IP e Servidores de 
Vídeo de diversos fabricantes , possibilitando 
assim a escolha do conjunto de hardware que 
melhor atende as necessidades do cliente.



Gravação
 
     
     • Suporta velocidade de gravação e visualização ao vivo de até 30 fps por câmera (Desde que a câmera                                   

suporte essa taxa de fps).
     • Suporta a gravação de 32 câmeras por servidor, (

• Possui agendamento de transmissão e gravação por data e hora.
• Sensor de movimento permite controle de áreas sensíveis ao movimento. 
• Possui buffer de pré e pós alarme para até 10 segundos de vídeo. 
• Possui sistema de gerenciamento avançado e automático de disco. 
• Possui sistema de certificado digital para autenticação das imagens gravadas. 

• Suporta gravação contínua, por detecção de movimento e por eventos. 

sendo que esse limite  de câmeras deve ser de 
acordo com a capacidade de disco e de processamento do servidor).

Controle de Usuários
     
     • Suporte a 08 contas de usuário.

• Possui rígido controle de direitos e senha diferenciados para cada usuário ou para um grupo. 
• Possui grupos de usuários que permite atribuir as mesmas configurações de permissão para todos os 

usuários pertencentes a esse grupo.
• Possui controles como bloqueio e data de expiração de conta de usuário. 
• Possui segurança de login por IP e horários programados.
• Possui sistema de perfil de usuários, onde qualquer lugar que o usuário se conectar ele terá seu perfil.
• Permite o bloqueio da estação de trabalho.

Controle de Alarmes e Eventos 

•
• Fornece agendamento para controle de entrada de alarme das câmeras.
• Aciona alarmes externos na ocorrência dos eventos. 
• Possui controle de falha de comunicação. 
• Possui controle de falha de gravação. 
• Possui alarme por detecção de movimento. 
• Envia alertas (Através de e-mail, SMS, popup e sons) na ocorrência dos eventos. 
• 

• Envia alertas (Através de e-mail, SMS, popup e sons) na ocorrência dos eventos. 
• Posiciona câmeras móveis em determinados presets na ocorrência de qualquer evento. 
• Aciona alarmes externos na ocorrência dos eventos.
• As ações são configuradas independentemente para cada câmera,  com a possibilidade de 

agendamento dessas ações.

 Possibilita a integração de alarmes através dos I/Os das câmeras e módulo I/O ethernet

Permite que os eventos de alarme no Cliente de Monitoramento possam ser direcionados apenas para 
usuários ou grupos de usuários específicos.

Logs 

• Possui log de acesso ao servidor.
• Possui log de ações dos usuários.
• Possui log de eventos.

Servidor Web e Cliente Web 

• Possui servidor web integrado para acesso através do Internet Explorer.
• Permite visualização das imagens ao vivo através de ActiveX (Cliente de Monitoramento).
• Permite visualizar gravação das imagens através do Player padrão Digifort.
• Permite controle de PTZ através de Joystick Visual.
• Possibilita a gravação local de emergência, através do web browser. 
• Permite ativar eventos através do mapa sinótico (Ligar uma lâmpada, acionar uma sirene e etc).
• Permite configurar informações das câmeras, como resolução da imagem, Frames por segundo "FPS", 

Taxa de Transferência e Decoder.
• Possibilita a visualização e a ativação da Detecção de Movimento ao vivo através do Web browser.
• Possui duplo clique em uma imagem para selecioná-la e maximizá-la.
• Possibilita a visualização das câmeras via web browser através de mosaicos criados previamente.



Acesso via Dispositivo Móvel 

• Possui visualização das imagens via celular ou por qualquer dispositivo móvel compatível com JAVA 2 
ME (JAVA CLDC 1.1 / MIDP-2.0), Android, Iphone e Ipad.

• Permite conectar-se com múltiplos servidores.
• Possui visualização de câmeras individualmente.
• Possibilita salvar Screenshot (Foto) da imagem no Dispositivo Móvel.
• Permite visualização da imagem em tela cheia.
• Permite controle de PTZ.
• Permite usar Preset. 
• Permite configuração de visualização por Resolução, Qualidade da imagem e Frames por Segundo 

(FPS).
• Possui status de Banda Consumida em Kbytes.
• Permite ativar Alarmes (Ligar uma lâmpada, acionar uma sirene, fechar um portão e etc).
• Disponível em Português, Inglês e Espanhol.

Controle de Câmeras Móveis

• Suporta controle de PTZ simples. 
• Suporta controle de Pan Tilt simultâneo, através do clique na imagem. 
• Suporta controle de PTZ por Joystick Visual. 
• Suporta controle de PTZ por Joystick USB e Mouse (Pan,tilt,foco,zoom,etc)
• Suporte até 16 presets por câmera.

  

• 
velocidade configurável em sentido normal ou inverso, através de barra de tempo, possibilitando 
selecionar uma faixa de vídeo.  

• Possui linha do tempo das imagens gravadas onde mostra os pontos onde existem gravações e/ou 
movimento, bem como permite a seleção de horário através da linha do tempo.

• Permite a reprodução e a exportação de 4 câmeras simultaneamente e sincronizadas em mosaicos pré-
definidos. 

• Permite a criação de mosaicos públicos no Cliente de Monitoramento
• Pesquisa avançada por detecção de movimento. 
• Possui ferramenta de detecção de movimento ao vivo. 
• Possui ferramenta de gravação local de emergência.
• Fornece ferramenta de máscara de privacidade para câmeras fixas.
• Possui suporte a DirectX para melhor qualidade de vídeo ao vivo. 
• Permite o Zoom Digital em imagens ao vivo e gravadas de diferentes áreas da tela.. 
• Possui ferramenta de screenshot. 
• Possui mosaico automatizado, ajustando o formato da tela automaticamente, dependendo do numero 

de câmeras.

• Permite o sequenciamento de câmeras e mosaicos. 
• Suporte a criação de estilos de mosaico personalizados (Até 2 estilos).
• Possui filtro de desentrelaçamento de video.
• Possui filtro de pesquisas de objetos no Cliente de Monitoramento.
• Permite a inclusão de identificação de propriedade.
• Filtro de desentrelaçamento de vídeo na reprodução
• Exporta vídeos em formato AVI e formato nativo Digifort. 
• Permite salvar uma imagem em JPG na reprodução de vídeo. 
• Permite imprimir uma imagem na reprodução de vídeo permitindo descrever  o fato.
• Suporte a criação de mapas ( 2 Mapas)
• Suporte a até 2 monitores por estação de trabalho. 
• 

Monitoramento e Reprodução de Vídeo 

Permite a busca de imagens por câmera, através de data e hora com exportação de vídeos, com  

• Suporte ao modo privacidade para impedir a visualização de cameras no cliente de Monitoramento.

Permite que com o clique duplo um objeto seja selecionado e maximizado (Tela Cheia) no cliente de 
monitoramento.



Integração com Digifort

O Digifort permite integração com outros sistemas, disponibilizando suas APIs (ActiveX e HTTP API). 
Exemplo de sistemas para integração:

s Controle de Acesso;

s Sistemas Biométricos;  

s Sistemas de Automação;

s Sistemas de Alarmes;

s Sistemas de Controle;

s Automação Comercial;

s Gerenciamento de projetos;

s Sistemas ERP; 

s etc;

ActiveX (OCX):

• Permite integração com outros sistemas para buscar vídeo ao vivo de qualquer câmera. 
• Permite integração com outros sistemas para buscar gravações de qualquer câmera.
• Possibilita que outros sistemas através do Digifort adquira controle de PTZ (Pan, Tilt, Zoom óptico) e 

zoom digital.
• Permite integração com outros sistemas para busca de "Perfis de Mídia" do Digifort (Gravação e 
Visualização). 
• Permite integração com outros sistemas para exportar gravações. 
• Etc.
 

HTTP API:

• Permite que outros sistemas através do Digifort, verifique o estado das portas I/O de câmeras / vídeo 
servers.
• Permite que outros sistemas através do Digifort, verifique o estado das portas I/O de dispositivos de 
alarme.
• Permite que outros sistemas através do Digifort, acione saídas de alarme de câmeras / vídeo servers.
• Permite que outros sistemas através do Digifort, acione saídas de alarme de dispositivos de alarme.
• Possibilita que outros sistemas integrados com Digifort adquira controle de PTZ das câmeras.
• Permite que outros sistemas adquira a “Lista de câmeras”.
• Permite que outros sistemas adquira a “Lista de dispositivos de alarme”.
• Permite que outros sistemas através do Digifort, trabalhe com eventos globais (Acionar e receber a 
lista de eventos).
• Etc.

     
     

Administração 

• Possui calculadora para dimensionamento de espaço em disco.
• Permite aplicar configurações globais em um conjunto de câmeras ou usuários. 
• Permite configuração em tempo real do sistema. 
• Possui gráficos de informações do servidor.
• Trabalhar com sistema de licenciamento por câmeras, permitindo a expansão do sistema com licenças 

adicionais.
• Suporta os seguintes sistemas operacionais: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, 



                                     Sistemas Analíticos *

•
•

•
•
•

•
•
• P
• P  
• P

 Possui analise de vídeo para identificação de carros parados no acostamento.
 Possui analise de vídeo para identificação de carros, pessoas ou animais trafegando no sentido contrário 

   das ruas avenidas ou rodovias.
 Possui analise de vídeo para identificação de engarrafamentos.
 Possui contagem de pessoas, veículos ou objetos.
 Permite enviar um alarme se a câmera ( fixa ) for obstruída,  deslocada de seu lugar ou houver variação 

   brusca da luminosidade.
 Permite ativar um alarme caso haja circulação em áreas proibidas
 Permite delimitar áreas e zonas virtuais.
 ermite identificar objetos retirados ou abandonados em um determinado local.
 ermite delimitar barreiras virtuais ( verticais, horizontais e diagonais ).
 ossui sistema de reconhecimento de placas de veículos, e envia para um banco de dados a placa em 

   formato texto.

*Módulos vendidos separadamente
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