
 

 

 "A solução da IndigoVision proporcionou ao centro de comando do 

Ultra Music Festival a capacidade de visualizar os pontos de entrada 

e determinar os problemas rapidamente, permitindo o 

direcionamento de recursos quando necessário". 

Ultra Music Festival e as câmeras Ultra 2K da IndigoVision 

colaboraram para melhorar a segurança do evento 
 

ESTUDO DE CASO  

Visão geral 

Mercado vertical: 

Grandes eventos 

Local de referência: 

Ultra Music Festival, Bayfront 

Park, Miami, Flórida, EUA 

Usuário final: 

Ultra Music Festival 

Recursos tecnológicos: 

ACF+, H.264, Arquitetura de 

Rede Distribuída, domo fixa 

Ultra 2K, PTZ HD BX500, 

NVR-AS 3000, Control Center, 

reprodução em loop, 

miniaturas, teclado de 

vigilância. 

 

Histórico 
Ultra Music Festival em Miami, na Flórida, é um dos maiores festivais de 

música eletrônica de todo o mundo. O evento de três dias reúne 218 dos 

maiores nomes da indústria da música com mais de 165.000 espectadores em 

mais de 60 diferentes países do mundo.  

Como em todos os grandes eventos, proporcionar um evento com proteção e 

segurança é de extrema importância para os produtores de eventos do Ultra 

Music Festival. Vários problemas de segurança são enfrentados na realização 

do Ultra Music Festival, eles incluem gerenciamento de multidão e a triagem 

eficiente e efetiva na entrada para todos os participantes e convidados. 

Procurando por uma solução que fosse alinhada com o Plano Operacional de 

Segurança, tornou-se claro que o reconhecimento da situação em todos os 

pontos de entrada foi necessário para identificar problemas com rapidez e 

permitir o direcionamento de recursos quando necessário.  

Solução 
Uma combinação de câmeras de domo fixo Ultra 2K e PTZ HD BX500 da 

IndigoVision foram instaladas ao longo dos pontos de entrada, com gravação e 

reprodução através de um NVR AS-3000 na Sala de Comando no local. Tudo 

gerenciado e visualizado através do Software de gerenciamento de segurança 

Control Center e controlado pelo teclado de vigilância da IndigoVision. Com 

todo o evento gravado, registrado, o operador elogiou a facilidade do uso do 

Control Center e dos poderosos recursos de análise rápida, como potente 

revisão rápida de recursos como a reprodução em loop e miniaturas. 

Desde a implementação da solução em 2016 e, juntamente com as novas 

regras em relação aos itens que os participantes podem trazer para o evento, 

houve uma diminuição considerável nas prisões ano a ano, com uma redução 

de quase 50% nas prisões do evento em 2017.  

“A segurança de nossos patrocinadores, equipes, artistas e cidadãos locais 

sempre foi nosso foco principal. Não há dúvida de que temos os 

conhecimentos, recursos e, o mais importante, um compromisso absoluto em 

produzir o maior festival de música do mundo com responsabilidade, o qual é 

realizado anualmente no belo centro de Miami”, declarou Ray Martinez, Diretor 

de Segurança do Ultra Music Festival. 

A solução fornecida deu à segurança do Ultra Music Festival a capacidade de 

ligar os recursos de vídeo com o seu Plano Operacional de Segurança, 

resultando em uma melhoria do reconhecimento da situação e em um evento 

mais seguro. 

 

 

 

Benefícios 

 

A Arquitetura de rede  

distribuída única da 

IndigoVision aumenta  

a confiabilidade e a  

resiliência sem nenhum  

ponto de falha. 

 

ACF e ACF+ e  

gerenciamento da largura de 

banda da IndigoVision, 

reduzindo os custos de 

armazenamento. 

 

Os algoritmos de análise  

proporcionam benefícios 

significativos nas operações  

de monitoramento ao vivo  

e nas operação de análise de 

incidentes. 

 

A compatibilidade com o  

ONVIF da IndigoVision  

permite uma instalação  

rápida e fácil. 

 

SMART.core™  

A tecnologia reduz a  

latência ao rastrear objetos. 

 

RAYMOND MARTINEZ 

DIRETOR DE SEGURANÇA 

https://www.google.co.uk/search?rlz=1C1CHBF_en-GBGB728GB728&q=Bayfront+Park&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKksMyxQ4gIxc9Lik01StGSyk630U8tS80qK9dNSi0syyxJzrHLykxNLMvPzAGgKexs3AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj3uMHb1_fWAhUqJsAKHfo5C8YQmxMI5gEoATAj

