
O sistema OMNEO tem dois componentes principais: (1) 
um conjunto de protocolos de transporte de programas 
multimédia que proporciona um intercâmbio de 
streaming multimédia de elevada qualidade e baixa 
latência em vários canais, e (2) um conjunto de 
protocolos de controlo de sistemas robusto que 

proporciona a monitorização e o controlo seguro e fiável 
de redes multimédia de todas as dimensões, sejam 
pequenas ou intercontinentais. O sistema OMNEO 
funciona com equipamento IP padrão da indústria e 
permite a implementação de sistemas multimédia de 
elevado desempenho através das redes locais existentes.

OMNEO
Arquitectura de redes multimédia

A Bosch Security Systems introduziu recentemente a arquitectura aberta para redes multimédia 
OMNEO. Através da utilização de protocolos de comunicação padrão, o sistema OMNEO permite aos 
designers de redes multimédia profissionais melhorar a integração de vários produtos de fabricantes 
diferentes.
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Onde será utilizado o sistema OMNEO?
Em quase todos os futuros produtos da família de 
produtos de comunicação da Bosch Security Systems 
que requerem transporte multimédia em rede e controlo 
de sistemas. Isto inclui os produtos dos sistemas de 
conferência e de chamadas da Bosch, Dynacord, Electro-
Voice, RTS e Telex.

Para que serve o sistema OMNEO?
Para aplicações profissionais da indústria audiovisual 
(AV) que exigem comunicações de elevada qualidade, 
fiáveis e seguras e controlo para redes de até 10 000 
dispositivos.

Quando estará disponível o sistema OMNEO?
No início de 2012, em produtos áudio seleccionados da 
família ou marcas da Bosch Security Systems. Ao longo 
dos próximos anos, o sistema OMNEO vai tornar-se uma 
funcionalidade central da oferta de produtos de 
comunicação da Bosch Security Systems.

O sistema OMNEO é privado?
Não. A Bosch Security Systems acredita que, a longo 
prazo, as normas de redes de áudio/vídeo abertas irão 
oferecer as melhores opções aos clientes. O sistema 
OMNEO estará em conformidade com as normas 
abertas quando as respectivas normas de rede 
multimédia profissionais, tais como a AVB, forem 
concluídas. A Bosch Security Systems está fortemente 
empenhada em utilizar e apoiar as normas abertas e em 
proporcionar sistemas totalmente interoperacionais.

Como é que o sistema OMNEO poderá tornar-se uma 
norma totalmente aberta?

Transporte de programas
O componente de transporte de programas do sistema 
OMNEO resulta de uma parceria entre a Bosch Security 
Systems e a Audinate Pty australiana. O sistema OMNEO 
utiliza a tecnologia de rede Dante da Audinate para 
permitir um transporte multimédia IP encaminhável 
e baseado em normas.
Num futuro próximo, a tecnologia Dante estará em 
conformidade com um protocolo de norma pública para 
transporte multimédia através de redes IP. Uma vez 
concluído este trabalho, o transporte de programas 
da OMNEO ficará em conformidade com as normas 
públicas, incluindo as soluções AVB encaminháveis.

Controlo de sistemas
O componente de controlo de sistemas do sistema 
OMNEO é um desenvolvimento da Bosch Security 
Systems baseado no protocolo AES-24 da Audio 
Engineering Society. Denominada OCA (Open Control 
Architecture – Arquitectura de controlo aberta), inclui 
várias funcionalidades para flexibilidade, fiabilidade, 
segurança e crescimento compatível ao longo dos anos.
A Bosch Security Systems pretende que a OCA se torne 
uma norma aberta. Para tal, a Bosch Security Systems 
está a trabalhar em colaboração com a OCA Alliance, um 
grupo de empresas interessadas em normas de controlo 
de sistemas abertas para redes multimédia. O objectivo 
da Alliance é melhorar a definição de OCA de modo a 
responder a todas as necessidades e passar a definição 
para uma organização de desenvolvimento de normas 
abertas para ratificação final enquanto norma aberta 
oficial. Uma vez ratificada a OCA, o controlo de sistemas 
do sistema OMNEO estará em conformidade com as 
normas públicas.


