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Cliente

London United 

Busways

Desafio
•  A solução para a 

produção de provas 

em um formato 

estável, que atende 

aos padrões 

necessários para 

as investigações do 

Ministério Público 

da Coroa.

•  Uma unidade 

que iria integrar 

plenamente em 

um processo de 

arquivo completo

 

Solução
•  Rimage Profissional 

•  Software de Archivo 

Perennity

• MSN Disco Jukebox

VIGILÂNCIA
O sistema Rimage oferece uma solução duradoura para a 
retenção de dados e de vídeo vigilância

London United Busways es uno de los 

operadores de autobuses más importantes 

en el Reino Unido - Con ocho terminales y 

unos 885 autobuses entrecruzándose por 

toda la ciudad de Londres.  Para asegurar la 

seguridad de los pasajeros y los empleados, 

cada autobús está equipado con grabadores 

de circuito cerrado de televisión (CCTV), con 

hasta 16 cámaras que graban continuamente.  

Al incrementar la importancia de la seguridad en el transporte público, el 

departamento se ha enfrentado con la manera de manejar la demanda 

aumentada para el video y el proceso de archivo a largo plazo. 

O Desafio
Martin Davis é o gerente do sistema CFTV (circuito fechado de televisão) 

de London United Busways. É o seu trabalho gerenciar todos os aspectos 

dos sistemas de CFTV instalados nos ônibus. “Eu sou responsável pela 

manutenção e produção de imagens usadas para provas no sistema 

judicial e também a catalogação de imagens de arquivo,” disse Martin. 

“O departamento normalmente processa 400 a 500 solicitações mensais 

de filmagens destes ônibus, para análise de acidentes, investigações 

policiais, ataques a funcionários e outras investigações. “ Além disso, ele 

deve catalogar e arquivar todas as informações para futura distribuição e 

referência. A manutenção das imagens e pedidos de filmagem específico, 

bem como o processo de arquivamento estava levando uma grande 

quantidade de tempo. Com o número crescente de pedidos de imagens, o 

departamento precisava de uma solução para a produção de provas em um 

formato estável, para atender as normas necessárias para as investigações 

do Ministério Público da Coroa.



LondonBusways-CS031-0116

 

Além disso, o departamento também precisava de 

uma solução para arquivamento e distribuição de 

uma grande quantidade de discos ópticos utilizados 

nas investigações.

Eles precisavam de um processo que lhes permitisse 

gravar discos, atribuir um número de referência único, 

rotular o disco e catalogar o conteúdo.

Ao aumentar a demanda por imagens gravadas 

para 500 pedidos por mês, o departamento conta 

de que a produção manual dos discos de filmagem 

e de entrada de dados em planilhas tornou-se 

impraticável e demorada.

A Solução
O departamento instalou um sistema integrado com o 

Rimage Professional, Perennity software de archivo e 

NSM Disco Juke Box. Os sistemas foram conectados 

ao seu sistema de LAN, automatizando tanto sua 

produção de discos para provas e arquivamento e 

recuperação de imagens.

O sistema Rimage substituiu o sistema de 

armazenamento obsoleto do departamento.

O departamento começou a gravar provas para 

DVDs, e, em seguida, evoluiu para discos Blu-ray ™.

Os Resultados
A solução integrada resultou em um fluxo de 

trabalho simplificado e um produto final com imagem 

profissional. Ao integrar o sistema Rimage na rede 

LAN, o departamento pode acessar remotamente 

e recuperar dados rapidamente e produzir discos 

arquivados com etiquetas permanentes impressos, 

produzidos de forma adequada para exposição 

no tribunal.   O sistema Rimage é a única máquina 

que o departamento encontrou para ser totalmente 

integrado a um processo de arquivo completo. 

Após instalar o sistema Rimage, Martin agora 

pode se concentrar em seu trabalho principal de 

analisar imagens do CFTV, em vez de gastar tempo 

em a gravação e rotulagem manual de discos. O 

sistema integrado Rimage salvou tempo e permite o 

departamento implementar um processo simplificado 

para seu arquivo de dados de vigilância.  “Solução 

Rimage nos deu a capacidade de produzir um 

produto profissional, sem defeitos para o uso de 

agências externas,” disse Martin, “E também nos 

salva tempo e recursos para se concentrar em outras 

tarefas.”
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“Solução Rimage nos deu a capacidade 

de produzir um produto profissional, sem 
defeitos para o uso de agências externas,” 

Martin Davis 
CCTV-Gerente de CCTV de London United Busways.


