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ЗНАЙОМТЕСЯ, 
ЦЕ XPROTECT

Архітектура відкритої платформи XProtect сприяла та сприяє створенню та швидкому 
розвитку спільноти виробників камер, розробників програмного забезпечення та 
додатків, які працюють над створенням інтеграцій і розширенням функціоналу XProtect. 
Вибираючи XProtect, ви отримуєте можливість скористатися здобутками цієї спільноти, 
зокрема величезною кількістю інтегрованих рішень, які допоможуть вам розширити 
потенціал і функціональність вашої системи. 

Програмне забезпечення XProtect 
дозволяє поєднати всі елементи 
системи відеоспостереження в єдину 
високоефективну систему, створюючи 
рішення, завдяки яким ви та ваша власність 
будете в безпеці – сьогодні, завтра, завжди.

Кодери

Сервери і системи зберігання

Мережа

Відеоаналітика Контроль доступу

Камери Аналіз поведінки Сповіщувачі
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ЧОМУ 
XPROTECT – 
ПРАВИЛЬНИЙ 
ВИБІР 
У 1998 р., коли ми створили Milestone XProtect, галузь 
відеоспостереження була зовсім іншою, ніж сьогодні. 
На ринку відеонагляду домінували аналогові камери 
та системи, а чорно-біле зображення було нормою 
для більшості операторів відеоспостереження. 

Сьогодні ж системи відеоспостереження 
здатні запропонувати значно більше: від 
кришталево чистого зображення у форматі HD 
та натільних камер до передової відеоаналітики 
з розпізнаванням обличчя, контролю доступу та 
IoT-пристроїв. Для створення найкращих рішень з 
відеоспостереження та інтегрованих систем безпеки 
потрібна надійна основа. Такою основою є XProtect.

Безпечний і надійний вибір
Вкладаючи кошти в систему відеоспостереження, 
ви інвестуєте не просто в апаратне й програмне 
забезпечення, а й в безпеку своєї оселі, бізнесу, власності 
та близьких людей. Таким чином ви отримуєте змогу 
захистити те, що для вас найважливіше. 

Вибираючи XProtect ви отримуєте рішення, розроблене 
передовими фахівцями в галузі відеоспостереження, які 
працюють над тим, щоб ваші потреби були задоволенні. 
Програма XProtect увійшла на ринок більше 20 років 
тому. За цей період понад 500 000 наших клієнтів з усього 
світу скористалися нею для забезпечення безпеки 
найрізноманітніших об'єктів: від квіткових крамничок та 
університетів до стадіонів та безпечних міст. 

Наше програмне забезпечення. Ваше рішення
Ми усвідомлюємо, що коли мова йде про 
відеоспостереження, універсальних рішень не існує. Також 
ми знаємо, що кожен об'єкт має свої особливості. Саме 
тому, створюючи XProtect, ми вирішили працювати за 
принципом відкритої платформи. 

Архітектура відкритої платформи дає вам змогу 
використовувати XProtect як надійну основу для 
створення унікальних рішень, що відповідатимуть вашим 
індивідуальним потребам.

Впевненість кожен день 24/7
Для безпечних міст, аеропортів, промислових 
підприємств, казино та інших об'єктів, які працюють 
цілодобово, надзвичайно важливим є надійне цілодобове 
та надійне відеоспостереження. Для вас (і нас!) це 
величезна відповідальність. 

і ми ставимося до неї максимально серйозно. Саме тому над 
розробкою XProtect працюють найкращі фахівці в галузі 
відеоспостереження, які володіють усіма необхідними 
знаннями й уміннями для створення потужної, 
високопродуктивної та надійної системи.

Програмне забезпечення, актуальне сьогодні 
та завтра
Цілі та задачі відеоспостереження бувають різними: від 
кількох камер для нагляду за конкретною територією 
до мережі пристроїв, яка охоплює весь світ. Ми знаємо, 
що незалежно від початкової конфігурації з часом вам 
може знадобитися розширити систему або внести певні 
зміни. Саме тому ми подбали про масштабованість 
системи XProtect.

Передова система. Просте використання
Погляньмо правді у вічі. Від неприємностей не 
застрахований ніхто. І коли вони трапляються для 
своєчасної реакції важливо мати цілісну картину того, що 
сталося. Саме тому, розробляючи XProtect, ми прагнули 
створити високотехнологічне і водночас просте у 
використанні програмне забезпечення, завдяки якому 
оператори зможуть повністю контролювати ситуацію 
кожну мить. Попри вдосконалені характеристики, XProtect 
залишається простим як для постійних користувачів, так і 
для початківців.

Надійність, на яку можна розраховувати
XProtect відповідає ІТ стандартам, завдяки яким ваша 
система та дані будуть надійно захищені від внутрішніх і 
зовнішніх загроз. 

Понад 8 000 
інтегрованих 
пристроїв

Понад 500 000 
інсталяцій по 
всьому світу

Періодичні 
оновлення продуктів
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РІШЕННЯ ДЛЯ 
БУДЬ-ЯКОГО 
БІЗНЕСУ
Ми розробили 5 варіантів програмного 
забезпечення XProtect, кожен із яких 
відповідає різним потребам і сегментам ринку.

БЕЗКОШТОВНО

До 8 камер. Ідеально 
для малого бізнесу

Підтримує до 
48 камер на одному 
сервері. Створене 
для малих об'єктів 
з базовими 
вимогами до 
відеоспостереження. 
Може бути 
платформою для 
інтегрованих 
систем безпеки

Підтримує необмежену 
кількість камер та 
серверів в одній 
системі. Створене для 
об’єктів із значною 
кількістю камер та 
об’єктів із розподіленою 
інфраструктурою, яким 
необхідно оперативно 
ідентифікувати й 
реагувати на інциденти. 
Є платформою 
для інтегрованих 
систем безпеки

Підтримує 
федеративну 
архітектуру, 
необмежену 
кількість камер та 
серверів. Створене 
для великих об'єктів 
з підвищеними 
вимогами до безпеки. 
Є платформою 
для інтегрованих 
систем безпеки

Підтримує ієрархію, 
федеративну 
архітектуру, необмежену 
кількість камер та 
серверів. Створене 
для великих об'єктів з 
максимальним рівнем 
безпеки. Є платформою 
для інтегрованих 
систем безпеки
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КОНТРОЛЬ В 
БУДЬ-ЯКИЙ 
МОМЕНТ
Де б ви не були: вдома, на роботі чи 
в дорозі – завдяки трьом клієнтським 
додаткам для XProtect ви завжди 
триматимете ситуацію під контролем.

XProtect Smart ClientXProtect Web ClientXProtect Mobile

Потужне та функціональне програмне 
забезпечення для операторів 
відеоспостереження

Контролюйте ситуацію на об'єкті за 
допомогою інтерактивних мап

Керуйте інтегрованими системами 
безпеки безпосередньо через 
інтерфейс Smart Client

Інтуїтивний і функціональний 
веб-клієнт, який працює з усіма 
сучасними браузерами та 
операційними системами

Зручний та швидкий доступ 
уповноважених користувачів 
до системи з комп'ютерів 
та планшетів

Переглядайте відео наживо 
чи в архіві безпосередньо із 
додатка в телефоні

Передавайте відео з камери 
вашого телефону наживо 
(video push) безпосередньо 
в XProtect
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Отримайте безкоштовну пробну версію 
XProtect на сайті milestonesys.com

Потребуєте 
допомоги у 
виборі XProtect?
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Плануєте інсталяцію для 
кількох об'єктів?

Плануєте піключити 
більше 8 камер?

Потрібне резервування 
серверів запису?

Потрібно об'єднати декілька 
великих об’єктів?

ТАК

ТАК ТАК

ТАК

НІ

НІ НІ

НІ

Безкоштовна версія

До 8 камер

Підтримує інтеграції

До 48 камер

Інтерактивні мапи 
та менеджер тривог

Додаткові модулі

Необмежена 
кількість камер 
і серверів

Можливість 
створення закладок

Edge Storage

Централізоване 
керування

Необмежена 
кількість камер і 
серверів

Ліцензія на 
відеостіну (входить 
до складу)

Захист доказів

Ядро федеративної 
архітектури та 
централізованої 
системи

Необмежена 
кількість камер і 
серверів

Резервування 
системи та ї ї 
компонент

Високий рівень 
захисту від 
кібератак

Необмежена 
кількість камер 
і серверів

Можливість 
створення закладок

Edge Storage

Централізоване 
керування
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Основні функції програмного 
забезпечення XProtect

Система

Тип розгортання Один сервер Один сервер
Централізоване 

керування, 
декілька серверів

Централізоване 
керування, 

декілька серверів

Централізоване 
керування, 

декілька серверів

Ліцензування Безкоштовно Безстрокове Безстрокове Безстрокове Безстрокове

Кількість камер на 
сервер запису 8 48 Необмежена Необмежена Необмежена

Кількість серверів 
запису на систему 1 1 Необмежена Необмежена Необмежена

Гнучкий механізм 
сворення правил

Продуктивність та масштабованість

Централізоване 
керування

Microsoft 
Active Directory

Буфер пред-запису 
подій в оперативній 
пам’яті
Апаратне прискорене 
декодування відео 
(Quick Sync)

Edge Storage – –

Scalable Video 
Quality Recording™ – –

Апаратне прискорене 
декодування 
відео (NVIDIA)

– – –

Системний монітор – – –

Інтеграція 

Підтримка 
інтегрованих рішень

XProtect Screen 
Recorder

Метадані

Додаткові 
модулі XProtect –

XProtect Smart Wall – – – Опціонально Включено

Функціональна сумісність

Milestone 
Interconnect™ – Підпорядкована 

система
Підпорядкована 

система
Підпорядкована 

система

Центральна/
підпорядкована 

система

Milestone Federated 
Architecture™ – – – Підпорядкована 

система

Центральна/
підпорядкована 

система
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Кібербезпека та права користувачів

Автентифікація 
Kerberos

Шифрування обміну 
даними (сервер 
запису, сервер 
керування та 
мобільний сервер)

Обмеження доступу 
користувачів за 
типом клієнтського 
ПЗ (Mobile, Web або 
Smart Client)

Подвійна авторизація –

Шифрування 
відеоданих і 
цифровий підпис

– – –

Багаторівневі 
права доступу – – – –

Двоетапна перевірка – – – –

Моніторинг і розслідування 

Підтримка мап

Централізований 
пошук
Маски приватності 
(Privacy masking) –

Push-сповіщення –

Менеджер тривог –

Customer Dashboard –

Створення 
закладок вручну – –

Створення закладок 
на основі правил – – –

Smart Map – – –

Захист доказів – – – –

Відмовостійкість і резервування

Служба 
подій відмовостійкості

Сервер 
резервного керування

Гарячий та холодний 
резервний 
сервер запису

– – –
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Програма Care містить три пакети, основне 
призначення яких – надати вам впевненість. 
Достатньо просто вибрати відповідний пакет, 
який забезпечить ваші потреби, будь-то регулярні 
оновлення програмного забезпечення, цілодобовий 
доступ до служби підтримки Milestone чи вирішення 
критичних проблем. 

Ми піклуємося про вас і ваш бізнес, тому хочемо бути 
впевнені, що у вас є можливість користуватися всіма 
перевагами XProtect й отримувати максимальну 
віддачу від ваших інвестицій. 

ВПЕВНЕНІСТЬ 
В МАЙБУТЬОМУ
Milestone Care™ – це програма, яка забезпечує 
комплексне обслуговування та підтримку 
XProtect впродовж його життєвого циклу.  
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Milestone 
Care™ Plus
Коли потрібно 
захисти інвестиції
Пакет Care Plus гарантує впевненість у майбутньому, готовність 
до технологічних інновації та можливих викликів. Він подбає 
про те, щоб ваша система завжди відповідала вимогам часу й 
могла оперативно реагувати на зміни та нові можливості. Цей 
пакет включає:

•  Миттєвий доступ до трьох оновлень програмного
забезпечення щороку

• Доступ інтегратора до панелі Milestone Customer Dashboard для
забезпечення працездатності та стабільності системи

•  100% зарахування вартості існуючого XProtect у разі його
апгрейда на нову чи старшу версію XProtect

•  Ексклюзивні функції: Push-сповіщення та Smart Connect

Milestone 
Care™ Elite
Персональний 
технічний 
менеджер Milestone 
•  Персоналізована угода про рівень

обслуговування (SLA), у якій визначено
конкретний рівень підтримки вашої компанії

•  Прямий пріоритетний і цілодобовий доступ
до служби технічної підтримки Milestone з
гарантованим часом вирішення проблеми

•  Персональний технічний менеджер Milestone,
який знає все про вашу систему

Milestone 
Care™ Premium
Пряма технічна 
підтримка 24/7
•  Прямий цілодобовий доступ до

міжнародної команди інженерів технічної
підтримки Milestone

•  Угода про рівень обслуговування (SLA) з
фіксованим терміном реагування

•  Пріоритетна підтримка для оперативного
вирішення критичних проблем із системою

•  Локалізована підтримка в певних країнах

Розширте можливості 
Care Plus

Розширте можливості 
Care Plus



Отримайте безкоштовну пробну версію 
нашого програмного забезпечення!

Дізнайтеся про всі переваги 
програмного забезпечення XProtect® 
за 30-денний пробний період

Завітайте на milestonesys.com

IQ Trading - офіційний дистриб'ютор в Україні
Україна, 04080, Київ, вул.Межигірська 87-А, оф.30
www.iqtrading.ua, disti@iqtrading.ua, (044)-351-14-37


