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Cidade economiza recursos significativos com o 

Milestone VMS 
Cidade dinamarquesa aumenta a segurança e economiza mais de 

um milhão de Euros anualmente depois de instalar o software de 

vídeo da Milestone 
 

COPENHAGUE – 15 de setembro de 2015. O software de plataforma aberta 

de gerenciamento de vídeo IP da Milestone Systems (VMS) está sendo usado na 

cidade de Aalborg, na Dinamarca, para otimizar os níveis de segurança na 

proteção de propriedades. O número de incidentes de segurança caiu muito 

depois da instalação do sistema de vídeo e a cidade agora está economizando 

mais de um milhão de Euros em custos com seguros.  

 

O sistema de segurança da Milestone junto com a abordagem proativa do uso de 

vídeo vigilância diminuiu significativamente os danos a propriedades em Aalborg. 

No caso do centro de cidadãos de Trekanten, os custos com danos à propriedade 

diminuíram a zero em relação aos anos anteriores, nos quais o custo foi de mais 

de 100.000 Euros por ano. 

  

O tempo médio de resposta da guarda municipal hoje é de menos de 10 minutos 

em todo o território da cidade, de 1.138 quilômetros quadrados. A efetividade de 

resposta também melhorou com a central de comando que agora pode utilizar os 

vídeos das câmeras como meio de verificação visual para guiar aos suspeitos dos 

incidentes de segurança: os operadores podem determinar a gravidade do alarme 

e agilizar a resposta. 

  

“A solução da Milestone  nos fez economizar mais de um milhão de Euros em 

custos de seguros. E a tecnologia de plataforma aberta é um fator importante 

para nós porque permite implantação rápida, configuração flexível e um custo de 

operação reduzido,” diz Henrik Svenstrup, Gerente dos Softwares de 

Gerenciamento de Vídeo da cidade de Aaalborg. 

  

A cidade instalou o software de vídeo Milestone XProtect® Corporate com um 

servidor de gerenciamento e sete servidores de gravação para lidar com 

aproximadamente 300 câmeras de vigilância. O plano é dobrar o número de 

câmeras dentro de um ano.  

  

“A tecnologia de plataforma aberta da Milestone no XProtect® é uma ótima 

vantagem porque permite que a gente escolha entre muitas câmeras e selecione 

a câmera ideal para cada situação. O design de TI experiente do XProtect® faz 

com que seja fácil para o nosso departamento de TI integrar o sistema VMS 

dentro da estrutura total de TI,” diz Henrik Svenstrup. 



 
 
 
 
 
 
 

A cidade de Aalborg também usa o Milestone Mobile Client que permite o acesso 

à central do sistema de vídeos por smartphones e tablets. Muitas bibliotecas 

locais não tem funcionários de segurança, então o sistema de vídeo é utilizado 

para garantir a segurança. Milestone Mobile é usado para permitir aos 

funcionários mais próximos serem os primeiros a responder e resolver incidentes 

de pequeno porte. Isso pode ser um visitante da biblioteca que ficou até depois 

do horário de fechamento, quando as portas se trancam automaticamente. A 

presença de pessoas depois do horário de fechamento irá acionar o sistema de 

alarmes. Os funcionários locais podem usar o Milestone Mobile Client para ver as 

imagens das câmeras e determinar a causa do disparo do alarme e facilitar a 

saída daquela pessoa do local. Isso poupa os serviços da guarda municipal para 

incidentes mais sérios.  

  

O sucesso desse conceito se espalhou a outras instituições da cidade de Aalborg. 

Henrik Svenstrup recebe cada vez mais perguntas e pedidos de conselhos sobre 

segurança por vídeo. Essa tendência é reforçada pelas experiências positivas dos 

funcionários das localidades que utilizam o vídeo para assegurar os ambientes.  

  

“No começo nós percebíamos uma inquietação. Mas agora o conforto de saber 

que nós podemos manter os olhos nos nossos funcionários e responder de uma 

maneira mais eficiente dependendo da situação, é muito positivo. Nós estamos 

ganhando cada vez mais adeptos ao vídeo,” diz Henrik Svenstrup. 

  

Faça o download de imagens da Cidade de Aalborg 

 

Leia o estudo de caso completo da cidade de Aalborg 

 

Uso de marcas registradas 

Milestone Systems e o logotipo da Milestone são marcas ou marcas registradas da 

Milestone Systems nos Estados Unidos e outros países. A lista de marcas 

registradas da Milestone pode ser encontrada em 

news.milestonesys.com/trademark-information. Todas as outras marcas 

registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. 
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About Milestone Systems 
Milestone Systems é líder mundial da indústria de softwares de gestão de vídeo IP de  

plataforma aberta. Foi fundada em 1998 e atualmente funciona como uma empresa 

independente dentro do Grupo Canon. A tecnologia da Milestone é fácil de manejar, 

confiável e foi provada em milhares de instalações de clientes de todo o mundo. A 

Milestone Systems fornece uma ampla quantidade de equipamentos em rede e de 

integração com outros sistemas. Os produtos da Milestone, comercializadas através de 

sócios autorizados em mais de 100 países, ajudam organizações a minimizar riscos, 

proteger funcionários e clientes, otimizar processos e reduzir custos.  
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