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Guia do Integrador do Sistema

Este guia leva você pelos passos básicos de configurar o AXIS Case Insight para o seu cliente. Isso envolve ativar a conta, convidar o
cliente para se juntar e integrar-se com o sistema de uso no corpo.
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Vamos começar

Quando você, como integrador do sistema recebe um convite por e-mail para se juntar ao AXIS Case Insight, siga esses passos
para obter a solução para o cliente:

1. No e-mail, clique em Ativar conta.

2. Faça login no AXIS Case Insight, usando as credenciais fornecidas no e-mail.

3. Vá para Configurações > Informações da conta.

4. Certifique-se de que as informações de contato estejam alinhadas com as informações fornecidas pelo cliente.

5. Integre com o sistema de uso no corpo do Axis na página 3 .

6. Opcionalmente Adicionar usuários na página 4 , Adição de câmeras na página 5 e Atribuição de câmeras na página
5 no AXIS Body Worn Manager.

7. Crie uma conta de usuário de administrador para o administrador do sistema do cliente.

7.1 Vá para Configurations (Configurações) > Users (Usuários).

7.2 Clique em Criar usuário.

7.3 Insira as informações do usuário.

7.4 Clique em + para adicionar um novo grupo.

7.5 Selecione Administradores da conta.

7.6 Clique em Adicionar. O novo administrador recebe um convite por e-mail para se juntar ao AXIS Case Insight.

8. Opcionalmente, configure departamentos, grupos de usuário, outras contas de usuário, categorias, etc. para o seu cliente.
Consulte Configuração da sua conta para obter mais informações.

9. Desative a sua conta do integrador do sistema. Isso significa que você não terá mais acesso ao AXIS Case Insight, a menos
que o administrador do sistema do cliente reative a sua conta.

9.1 Vá para Configurations (Configurações) > Users (Usuários).

9.2 Localize a sua conta do integrador do sistema

9.3 Defina o Status como Inativo

10. Saia do AXIS Case Insight.

Integre com o sistema de uso no corpo do Axis
Ao realizarem a integração com o sistema de uso corporal Axis, as organizações podem transferir com segurança gravações de
vídeo do sistema de uso corporal Axis.
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Observação
Para conectar ao AXIS Case Insight:

• O firmware 10.2.0.3 ou posterior do sistema de uso corporal Axis é necessário.

• O sistema de uso corporal Axis precisa de acesso aos seguintes pontos de extremidade:

- *.clearance.network

- *.geneteclcoud.com

- *.blob.core.windows.net

- *.blob.core.usgovcloudapi.net

Para assistir a este vídeo, vá para a versão Web deste documento.

www.axis.com/products/online-manual/70670#t10162005_pt

Integre o AXIS Case Insight ao sistema de uso corporal Axis

1. No AXIS Case Insight, vá para Configurations (Configurações) > Integrations (Integrações).

2. Em Criar uma integração, clique em Sistema de uso no corpo do Axis.

3. Insira o nome do seu sistema de uso no corpo e clique em Criar.

4. Clique em Baixar configuração para baixar o arquivo de conexão (*.json) para o seu sistema de uso no corpo do Axis.

5. Instale o sistema de uso no corpo do Axis.

6. Na etapa Content destination (Destino do conteúdo) do assistente de configuração do AXIS Body Worn Manager,
carregue o arquivo de conexão.

7. Complete a configuração do sistema de uso corporal.

Adicionar usuários
Para criar um usuário de sistema de uso corporal no AXIS Case Insight, crie um novo usuário no AXIS Body Worn Manager e insira um
endereço de email válido para o usuário da câmera em AXIS Case Insight username (Nome de usuário do AXIS Case Insight).

Isso cria um usuário convidado no AXIS Case Insight, e as gravações feitas pelo usuário da câmera são associadas ao usuário
convidado no AXIS Case Insight.
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Para assistir a este vídeo, vá para a versão Web deste documento.

www.axis.com/products/online-manual/70670#t10162004_pt

Encontrando a relação entre usuário do dispositivo para vestir e a gravação no AXIS Case Insight

Observação
• Se o mesmo endereço de email já foi usado no AXIS Case Insight, ele não pode ser usado novamente.

• Um usuário convidado não tem acesso a nenhum material de evidência no AXIS Case Insight. Consulte Alteração do acesso
do usuário na página 5 para obter ajuda para alterar o acesso do usuário.

Para obter mais informações sobre a adição de usuários no sistema de uso corporal, consulte Criação de usuários.

Alteração do acesso do usuário

Para conceder ao usuário da câmera acesso pessoal ao AXIS Case Insight:

1. Faça login no AXIS Case Insight com uma conta de usuário administrador

2. Vá para Configurations (Configurações) > Users (Usuários).

3. Localize o usuário da câmera pesquisando com o endereço de email.

4. Altere o tipo de usuário de Guest (Convidado) para Regular.

Para limitar o acesso do usuário da câmera às evidências feitas pelo usuário da câmera:

1. Vá para Configurations (Configurações) > Security Policies (Políticas de segurança).

2. Em Access evidence uploaded from devices (Acessar evidências carregadas de dispositivos), escolha o Permission level
on evidences (Nível de permissão de evidências) desejado para a política Allow officers to access evidence uploaded
from devices assigned to them (Permitir que os agentes acessem evidências dos dispositivos atribuídos a eles).

Adição de câmeras
Acople uma nova câmera de uso corporal e adicione-a ao AXIS Body Worn Manager. Isso cria uma câmera correspondente e ativa
uma licença no AXIS Case Insight.

Para obter mais informações sobre a adição de câmeras no sistema de uso corporal, consulte Adição de câmeras.

Atribuição de câmeras
No AXIS Body Worn Manager, atribua a câmera ao usuário da câmera manualmente ou via autoatribuição.

Uma vez que uma gravação é carregada da câmera, a câmera correspondente é atribuída ao usuário convidado correspondente
no AXIS Case Insight.

Para obter mais informações sobre a atribuição de câmeras no sistema de uso corporal, consulte Atribuição de câmeras.
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Importante
Sempre inicie toda a manutenção do sistema de uso corporal, como redefinir o sistema ou remover uma câmera do AXIS
Body Worn Manager.
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Para informações sobre como usar o AXIS Case Insight, consulte a Ajuda do AXIS Case Insight.
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