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XProtect Express og XProtect Professional har i mange år givet tusindvis af kunder 
software til videoovervågning, der er nemt at bruge. Nu bringer Milestone innovationen 
op på et nyt niveau med øget fokus på XProtect® Express+ og Professional+. 

Det betyder, at fra juni 2024 vil XProtect Express og XProtect Professional ikke 
længere være en del af Milestones udbud af videoplatform-software. 

VI UDFASER  
XPROTECT® EXPRESS OG  
XPROTECT® PROFESSIONAL

Fordi selv de mest succesrige karrierer har en ende …

Vi du vide mere om XProtect 
Express+ eller Professional+? 

Vores eLearning-kursus viser dig, hvordan man 
installerer og konfigurerer dem.

Vil du migrere  
eksisterende systemer?

Få de tekniske detaljer om, hvordan man skifter 
til et nyt system i vores migreringsvejledning. 

MigreringsvejledningeLearning



Hvad du har brug for at vide mht. udfasningen af  
XProtect Express og XProtect Professional

Dette er en gradvis proces. Produkterne 
vil blive taget ud over de næste fem år, 
begyndende med en sidste release af 
produkterne i en 2019 R2-version i juni 
og afsluttende med et officielt ophør i 
juni 2024.  

Produkterne er stadig tilgængelige 
for nye salg  indtil juni 2022 og for 
udvidelse indtil juni 2024.

Produkter forbliver sikre og 
velfungerende. Kunder vil fortsat 
modtage sikkerheds-patches og 
fejlrettelser i løbet af den femårige 
vedligeholdelsesperiode, såfremt 
der opstår alvorlige eller katastrofale 
problemer.

Vi er her for dig. Milestone vil fortsat 
yde teknisk support for XProtect Express 
og XProtect Professional i løbet af den 
femårige vedligeholdelsesperiode. 

I løbet af de næste få måneder tilbyder vi  
også yderligere information og  
support til eksisterende kunder, som går 
over til andre Milestone-produkter.

Kamerakompatibilitet er stadig 
muligt.  Vores juni 2019 R2 release 
markerer den sidste enhedsdriverpakke 
til XProtect Express og XProtect 
Professional. Herfra vil vi kun tilføje nye 
enheder til listen over understøttede 
enheder for produkter i vores avancerede 
XProtect VMS serie, der omfatter 

XProtect Express+, Professional+, Expert 
og Corporate. 

De fleste nye enheder forventes dog 
at være ONVIF-understøttede og 
kompatible med XProtect Express og 
XProtect Professional via vores ONVIF-
drivere.

Milestone har endnu bedre løsninger 
til dig. Milestone tilbyder XProtect 
Express+ og XProtect Professional+, som 
indeholder en række mere avancerede 
features bygget på en nyskabende 
teknologi, der er klar til fremtiden. 

Hvordan man tager afsked …
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HVAD ER NÆSTE SKRIDT?
Læs videre for at finde ud af, hvordan XProtect Express+ og XProtect Professional+ kan give dig 
og dine kunder endnu flere fordele.

Produkter tilgængelige for nye salg



Tag ikke fejl, XProtect Express og XProtect Professional er fantastisk 
software til videoovervågning, der er lette at bruge. Men efterhånden 
som den teknologiske udvikling accelererer, er det vigtigt at fokusere 
på produkter, der er klar til fremtiden. Heldigvis er XProtect Express+ 
og XProtect Professional+ perfekte kandidater til at opbygge 
længerevarende kunderelationer. 

Begge sæt software-løsninger har avancerede videoovervågningsfunktionaliteter, 
der vil forbedre din samlede systemydelse.  
De er det perfekte valg for kunder, som ønsker sig et højtydende, rentabelt og 
pålideligt videoovervågningssystem. 

Hils på dine  
nye løsninger

XProtect 
Express

XProtect 
Express+

XProtect 
Professional

XProtect 
Professional+

Hardwareaccelereret 
video-decoding for 
bevægelsesregistrering  
(Quick Sync)

– –

Central administration – –

H.265 – –

Præ-optagelsesbuffer i RAM – –

Understøttelse af metadata – –

Kerberos-godkendelse – –

Fleksibel regel-engine – –

Dual godkendelses-
administrationsklient

– –

Konfigurationsrapporter – –

Decentral (edge) storage – – –

Scalable Video Quality 
Recording™

– – –

Manuelle bogmærker – – –

Branchens bedst ydende 
optagelsesserver, med 
hardwareaccelereret 
bevægelsesregistrering i 
optagelsesserveren, præ-
optagelse i RAM og mindst  
3,1 Gbit/s optagelseshastighed 

Effektiv mediehåndtering, 
herunder decentral storage 
med Scalable video quality 
recording, H.265 og 
metadatasupport 

Nem installation og 
håndtering via centraliseret 
styring, en alsidig regel-engine, 
konfigurationsrapporter og 
øjeblikkelig opgraderinger på 
tværs af hele VMS-porteføljen  

Stærke 
undersøgelsesværktøjer 
som bruger smart søgning 
baseret på metadata 

Enestående IT-sikkerhed 
med omfattende håndtering 
af brugerrettigheder,  
Kerberos og dual-godkendelse 
i XProtect Smart Client og 
administrationsklient

Fordele ved XProtect 
Express+ og XProtect 
Professional+ omfatter:



Hvordan påvirker det  
Care Plus?

Eksisterende kunder med Care Plus-aftaler fortsætter 
med fordelen ved vores 100 % ombytningskredit 
på software-opgraderinger, forhandleradgang til 
Milestone Customer Dashboard, Push-beskeder og 
smart forbindelse indtil produktet ophører. Kunder kan 
også forny deres eksisterende Care Plus-aftale såfremt 
dækningsperioden ikke overskrider juni 2024.

Nye XProtect Express og XProtect Professional kunder 
kan også købe Care Plus såfremt dækningsperioden ikke 
overskrider juni 2024.

DET MED SMÅT

Hvad med kamera-
kompatibilitet?

Hvad nu?

Der vil ikke komme flere nye 
enhedsdriverpakker efter 2019 R2 
udgivelsen for de produkter, der pensioneres. 

De fleste nye enheder forventes dog at 
være ONVIF-understøttede og kompatible 
med XProtect Express og XProtect 
Professional via vores ONVIF-drivere.

Partnere kan finde en oversigt over deres 
solgte produkter på deres Milestone Customer 
Dashboard. 

Det vil også vise, hvilke kunder, der kan få 
systemoverførsel. 

Forandring er ikke let - 
undtagen med Milestone.

Hvis du er usikker mht. at skifte til et nyt produkt, så frygt ikke! 
Vores eLearning-kursus viser dig, hvad du har brug for at vide for 
at kunne arbejde med XProtect Express+ og XProtect Professional+. 

Husk på, at produkterne, der pensioneres, vil have fuld support indtil 
2024, så du kan lære i dit eget tempo indtil da.

Adgang til Customer Dashboard 
(kunde-dashboard)

Kræver My Milestone legitimationsoplysninger



Hvad er den bedste måde at overflytte til 
andre XProtect software-løsninger på?

Partnere bør være opmærksomme på, at muligheden for at sætte 
eksisterende XProtect Express- og XProtect Professional-systemer 
op som slave-servere i XProtect Express+ og XProtect Professional+ 
som en del af overførselsprocessen vil blive fjernet med 2019 

R2 releasen. Hvis du har brug for at kunne bruge master/slave-
funktionaliteten under overførselsprocessen, bør du sørge for at 
overflytte til 2019 R1 releasen af XProtect Express+ og XProtect 
Professional+, som understøtter disse funktionaliteter.

BEMÆRK!

DOWNLOAD-CENTER

eLearning-kursus
Få mere at vide om XProtect Express+ XProtect Professional+ 

Forandring er ikke let - 
undtagen med Milestone.

Sammenligningsdiagram

En komplet oversigt over XProtect Express+ 
og XProtect Professional+ 

Migreringsvejledning
Få mere at vide om hvordan man migrerer

Først og fremmest anbefaler vi, at du kigger på vores 
migreringsvejledning. 
Den indeholder trinvise vejledninger og anvisninger såvel som afgørende 
faktorer, som du bør overveje, før du overflytter dit system. 

Download migreringsvejledningen her

eLearning

Udfasningsside

Online webside designet til eksisterende XProtect 
Express og XProtect Professional kunder

Gå til webside

Migreringsvejledning

Sammenligningsdiagram

Kræver My Milestone legitimationsoplysninger


