
Software

ME multiView 
X omnium 

Tecnologia X omnium para Controle e Gerenciamento de Vídeo Walls ideal para:

Control Rooms - Digital Signage - Telecomunicações - Inteligência - Governo 

Defesa- Segurança - Indústria - Transportes- Data Centers - Smart Cities - Energia 
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ME multiView X omnium
                                                                                                                                   tecnologia
                                                
                           X omnium: solução high-end para o gerenciamento de vídeo walls
                                                                               
Overwiew
A plataforma de sistemas visuais X omnium permite que equipes em Centros de Controles situadas em 
qualquer local do mundo assim como também o pessoal de campo trabalhe em perfeita colaboração 
compartilhando dados, imagens e informações de inteligência em tempo real. E tudo dentro dos mais 
elevados padrões de sigilo de dados, confiabilidade e relação entre custo e benefício para aqueles que 
sabem o valor de ter a informação correta e a tempo de ser bem usada.

Ao invés de um Video Wall sustentado por um único computador que pode vir a comprometer todo o 
sistema em caso de falha, a plataforma X omnium orquestra vários minicomputadores de alta perfor-
mance espalhados por todo o sistema. Se uma falha técnica comprometer um ou mais monitores, o X 
omnium automaticamente reorganiza e sincroniza a rede de minicomputadores para que nossos clien-
tes continuem a ter 100% de informação, o tempo todo.

A isto damos o nome de resiliência! Nossos clientes não precisam se contentar com a metade do des-
empenho se quiserem dobrar a quantidade de monitores no Video Wall. Ao contrário, quanto maior 
a quantidade de monitores, maior a capacidade de processamento. E a quantidade de monitores e 
minicomputadores que o XOmnium é capaz de gerenciar em tempo real e com alto desempenho está 
muito à frente de seu tempo. A isto damos o nome de escalabilidade!

Ser dono da informação é crucial. Com o X omnium, nossos clientes têm acesso ao XChat. Uma ferra-
menta de comunicação que permite o controle de quem tem acesso às comunicações e que armaze-
na o histórico de mensagens, fotos e vídeos trocados por pela equipe no servidor do próprio cliente. Isto 
sem falar na possibilidade de vídeo conferências e trocas de informações entre membros da equipe a 
partir de terminais, smart phones ou tablets e o próprio painel para falar de apenas algumas oportuni-
dades. E o X omnium vai além. Prioridades mudam o tempo todo.

Especialmente em ambientes de alta complexidade. Eventos noturnos seguidos do fluxo de trânsito pela 
manhã e mercado financeiro a tarde? Você personaliza o horário, o conteúdo e a distribuição das infor-
mações mais relevantes a serem apresentadas e o X omnium se encarrega de traz imagens de câmeras, 
mercado, pessoal de campo, internet, equipamentos de segurança e tudo mais que você tiver disponí-
vel no momento e formato que você e sua equipe necessitam.

Centro de Operações Rio Centro de Comando e Controle 
de Porto Alegre

Centro de Operações
 da Polícia Militar



3

X omnium CHAT
your pocket control room

Share It!

Descubra a tecnologia do software X omnium 
Chat: uma ferramenta online que possibilita a co-
municação entre usuários e painéis. Em poucos 
minutos você pode enviar qualquer tipo de con-
teúdo através de um computador físico ou um dis-
positivo móvel, diretamente para o vídeo wall ou 
para outros usuários.

COMPARTILHE! fotos, videos, textos e imagens cap-
turadas em tempo real com segurança através 
de um certificado digital SSL (256 bits). A estrutura 
considerada procura centralizar a mensageria em 
um servidor, ao qual usuários e painéis video wall 
irão se autenticar e estabelecer comunicação    
através de canais seguros.

COLABORE! O X omnium Chat permite a colabo-
ração entre os usuários ME multiView X omnium  e 
painéis.

Através da ferramenta X omnium é possível a tro-
ca de dados e informações entre usuários do sis-
tema e entre usuários e painéis video wall. Estes 
conteúdos podem ser arquivos, imagens, vídeos, 
ou até mesmo capturas de aplicativos disponíveis 
de fontes que executam o software de captura de 
aplicativos X omnium hermes.

Esta plataforma foi desenvolvida em HTML5, vi-
sando a universalidade em dispositivos móveis ou 
estações de trabalho com sistemas operacionais 
diversos.

Com isso, a partir de qualquer dispositivo é             
possível enviar/receber mensagens do ambiente 
de usuários.

VIDEOCONFERÊNCIA! Crie grupos e realize cha-
madas de áudio e vídeo diretamente do Xchat 
entre usuários e painéis através da tecnologia 
WebRTC (Real-Time Communication on web).

- Alto Nível de Segurança
- Alta performance
- Alta Qualidade de Áudio e Vídeo

REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO! Envie vídeos de 
qualquer formato e reproduza rapidamente em 
seu vídeo wall. Com a ferramenta MediaBox, o 
conteúdo apresentado é totalmente integrado ao 
sistema de sonorização do ambiente.  Sem falhas!

     
     Features

- Plataforma 100% Comunicação Privada;

- Alto Nível de Segurança e Criptografia de 

Dados;

- Colaboração em tempo real entre usuários, 

grupos e painéis;

- Integração com estações Windows e Linux;

- Compatível com Android e IOS;

- Compartilhe! Mensagens, fotos e vídeos;
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Ambientes de alta complexidade de operação, 
cada vez mais, utilizam recursos de conteúdo di-
gital e buscam soluções que propiciem ajuda na 
resolução de tarefas diárias de operação faci-
litando o processo de decisão em trabalhos em 
grupo, do seu despacho e de suas conclusões ap-
ropriadas. São necessárias ações rápidas, e para 
isso, a automação deste conteúdo dentro de um 
conceito amplo que abrange de forma integral o 
ambiente dentro do qual estão as salas de cont-
role, os operadores e os tomadores de decisão é 
indispensável .

Esta é a essência do sistema X omnium Auto: A 
criação de máquinas de software que observem 
e registrem a forma de operação de Sistemas vi-
suais, criando correlações entre hábitos e eventos 
externos, incluindo-se eventos do sistema X om-
nium Chat, através de técnicas de ranking, valo-
ração, estatística, favoritos, cenários, inteligência 
artificial, bancos de dados e serviços, feeds de re-
des sociais, geolocalização e etc., associando es-
tas informações ao conteúdo disponível para ser 
apresentado diretamente no vídeo wall. 

Assim pode-se obter o ranking de eventos dinâmi-
cos devidamente pontuados. Em função destas 
informações é possível fixar ações automatizadas 
dos sistemas visuais do conteúdo relacionado

através de alertas e textos descritivos para a ime-
diata localização e referenciamento dos opera-
dores e decisores. Igualmente, em eventos menos 
ranqueados este conteúdo é organizado e per-
manece ao dispor dos operadores para rápidas 
avaliações, como apoio a decisões posteriores so-
bre o seu compartilhamento, ou não.

As informações pré-organizadas podem ser exe-
cutadas em containers pré-definidos, incluindo-se 
a sua posição e o seu tamanho assim como outras 
definições complementares cabíveis.

Uma outra forma de apresentação deste conteú-
do pré-organizado pode ser realizado através de 
feeds customizados do sistema X omnium chat 
em estações de trabalho e/ou sobre os sistemas 
visuais, facilitando o manejo das informações e       
apoiando os processos decisórios nestes ambien-
tes.

X omnium Auto: O Futuro Agora!

     Alertas

- Widgets: Mapas e Containers
- Alertas de Risco
- Mensagens do X omnium Chat
- Feed de mensagens no X omnium Client
- Execução de aplicações específicas no 
vídeo Wall (container)

Controle o conteúdo do seu vídeo wall
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GERAL
- Compatível com Windows 7/10
- Interface Gráfica
- Alta Resiliência via Protocolo IP
- Resolução de imagens: 12 D1com 30 frames por segundo em cada módulo;
- Active Directory/ Integração LDAP
- Integração com a Rede Corporativa;
- Criptografia de dados 256 bits/ Certificação SSL - 2048 bits;
- Integração API via webservice e telnet;
- Escalabilidade
- Idiomas Suportados: Português, Inglês, Espanhol e Alemão;
- Auto-Ajuste do Conteúdo;
- Mouse e Teclado remoto;
- Criação de Área Lógica
- Master agent floating mechanism;

 
CONTROLE
- Captura de Câmeras (IP, DVR‘s); 
- Ferramenta de Colaboração: Compartilhamento de Conteúdo;
- Captura de Sinais Gráficos;
- Captura de Aplicações via TCP/IP;
- Registro de Aplicações;
 -Contaneirs (Vídeo Wall Virtual);
- Criação de Cenários;
- Crie, salve e automatize layouts;
- Agendamento de Layouts;
- Ferramenta Annotation ( recorte e escreva no conteúdo);
- Gerenciamento do perfil de usuário ( Acesso restrito para layouts, agendamentos, gerenciamento de 
usuários e grupos com área restrita de trabalho);
- Criação de Projetos;
- Thumbnail;
- Remote Installer: Instalação e suporte em vários painéis;

AVANÇADAS
- Videoconferência
- Ferramenta X omnium Chat (comunicação online entre usuários, grupos e painéis);
- Ferramenta X omnium Auto (gerenciamento de conteúdo, análise de ranking e eventos);
- Função Mobile:  controle via IPAD, Tablet e PC.

SUPORTE ESPECIAL - HARDWARE
- Datapath, Matrox, Crestron, Z3, Hivision, NVIDIA

 Características
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Switch

Estações de Trabalho Câmeras IP DVR´s / NVR´s

Proteção SSL

PC embarcado
em cada display

X omnium Agent
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Base de Dados
e Serviços Twitter

Wifi

Servidor de Chat

X omnium Client

ME multiView X omnium

X omnium Auto X omnium Chat

Feeds

Geolocalização

LAN

Notebooks Encoders

Dispositivos Móveis e PC‘s

WAN
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