
Bem-vindo à Monuv



Gravação em nuvem de câmeras e DVRs

A Monuv é a plataforma para gravação de Câmeras e DVRs na nuvem pioneira no Brasil

Com a Monuv você armazena e acessa às imagens das suas câmeras com facilidade e 

segurança



Por que gravar em 

nuvem?
• Segurança das imagens em caso de falha, roubo 

ou sabotagem dos equipamentos

• Validação do funcionamento dos equipamentos 

de gravação através de alertas automáticos

• Centralização das imagens de diferentes câmeras 

em plataforma única

• Facilidade e agilidade na recuperação das imagens

• Permite diversos acessos simultâneos às imagens. 

Economia de banda de internet local pois acesso é 

feito na nuvem

• Compartilhamento fácil de câmeras



Como funciona?

Capture

Câmera IP ou DVR 

conectado à internet

+6000 modelos habilitados

1

Grave na nuvem

Através de uma abertura e 

redirecionamento de 

portas

2

Acesse de onde quiser

Assista e recupere seus 

vídeos de onde estiver, a 

qualquer hora de qualquer 

dispositivo

3

Use

Pesquise, recupere, baixe, 

compartilhe e mais!

4



Opções de 

configuração

Resolução

HD

VGA



Opções de 

configuração

FPS
(quadros por segundo)

*Outras taxas de FPS disponíveis, consulte

6 FPS

10 FPS

20 FPS



Opções de 

configuração

Histórico de 

gravação

*Outras taxas de FPS disponíveis, consulte



Recursos | 
Funcionalidades exclusivas da plataforma de 

gravação em nuvem da Monuv



Ver ao vivo
Além de armazenar o 

histórico você também 

consegue visualizar ao vivo 

as imagens das suas câmeras 

através da nossa plataforma 

online ou dos aplicativos 

para dispositivos Android

Usuário Monuv



Grid de 

câmeras
Usuário Monuv

Visualize até 9 imagens ao 

mesmo tempo com um 

sistema simples de clica e 

arrasta. Escolha diferentes 

câmeras ou uma única 

câmera várias vezes para 

comparar diferentes 

momentos na linha do 

tempo





















Linha do 

tempo
Usuário Monuv

Entre diretamente com a 

data que deseja visualizar ou 

desloque uma barra de 

progresso de maneira 

simples e intuitiva 

AO VIVOGRAVADO



Pesquisa por 

miniaturas
Usuário Monuv

Uma hora de vídeo em 

apenas uma tela. São 60 

miniaturas, uma por minuto, 

que permitem localizar 

facilmente o momento de 

um acontecimento específico 

proporcionando enorme 

economia de tempo na 

localização do trecho de 

vídeo que interessa



Download 

de vídeos
Faça o download de trechos 

de vídeos para o seu 

computador. Sem 

complicação ou limites





Compartilhamento

Disponibilize o acesso de 

suas câmeras por um 

período de tempo 

determinado. Escolha as 

câmeras que deseja 

compartilhar e envie o 

convite para quantas 

pessoas quiser. Simples e 

fácil.



Alertas 

automáticos
Saiba quando sua câmera ou 

a de seus clientes não estiver 

enviando imagens à Monuv. 

A plataforma está 

programada para enviar uma 

notificação por email sempre 

que uma câmera perde a 

conexão. Portanto não fique 

mais na dúvida se o seu 

equipamento está 

funcionando

x

!



Obrigado por ler! Você está pronto para aproveitar ao máximo a 

gravação em nuvem da Monuv.  

Clique aqui para se cadastrar!

Dúvidas?
contato@monuv.com.br

(11) 2307-5291

https://app.monuv.com.br/register

