
  

  

CCrreeaatteess  MMAAMM  DDaattaabbaassee  aanndd  LLTTOO  AArrcchhiivvee  ooff  VViiddeeoo  aanndd  MMeettaaddaattaa  wwiitthh    

AAuuttoo--PPrrooxxyy  GGeenneerraattiioonn  
  

11  BBeeyyoonndd  LLTTOOMMaacc™™--aaxxllee  ssyysstteemm  ttaakkeess  AAxxllee,,  aa  rraaddiiccaallllyy  ssiimmppllee  MMeeddiiaall  AAsssseett  MMaannaaggeemmeenntt  aapppplliiccaattiioonn  

aanndd  ccoommbbiinneess  iitt  wwiitthh  aa  DDaattaabbaassee  aanndd  LLTTOO  aarrcchhiivvee  ttaappee  

ddrriivvee  iinn  aa  ccoommppaacctt  sseellff--ccoonnttaaiinneedd  rruuggggeedd  ppoorrttaabbllee  

ssyysstteemm..  IItt’’ss  aa  ccoollllaabboorraattiioonn  sseerrvveerr  wwiitthh  aann  iinntteerrnnaall  44TTBB  

ddaattaabbaassee  aanndd  aann  LLTTOO--66  ttaappee  ddrriivvee  ffoorr  ddaattaa  AArrcchhiivvee..  

RRuunnnniinngg  AAxxllee  ssooffttwwaarree,,  iitt  sshhoowwss  aa  wweebb--bbrroowwssaabbllee  

vveerrssiioonn  ooff  yyoouurr  ffoollddeerrss  aanndd  ffiilleess  ttoo  aannyyoonnee  yyoouu  ggrraanntt  aa  

uusseerrnnaammee  aanndd  ppaasssswwoorrdd  ttoo..  EEaacchh  uusseerr  ccaann  bbee  sseett  uupp  ttoo  

hhaavvee  aa  ddiiffffeerreenntt  ““vviieeww””  ooff  yyoouurr  llooccaall  ffiillee  ssyysstteemm,,  aanndd  

tthheessee  ccaann  bbee  kkeepptt  pprriivvaattee  ffrroomm  eeaacchh  ootthheerr..    

  

FFoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee,,  tthhee  11  BBeeyyoonndd  LLTTOOMMaacc--aaxxllee  aalllloowwss  

ccoosstt  eeffffeeccttiivvee,,  iinn  tthhee  ffiieelldd,,  CCaattaallooggiinngg  ooff  VViiddeeoo,,  AArrcchhiivvee  

aanndd  PPrrooxxyy  GGeenneerraattiioonn  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  aacccceessss  ttoo  rreevviieeww,,  

ccoommmmeenntt  aanndd  aapppprroovvee  ffrroomm  aannyywwhheerree  wwoorrllddwwiiddee..  

  

AAllll  aacccceessss  ttoo  tthhee  11  BBeeyyoonndd  LLTTOOMMaacc--aaxxllee  iiss  vviiaa  ssttaannddaarrdd  wweebb  bbrroowwsseerrss;;  tthheerree  iiss  nnoo  cclliieenntt  ssooffttwwaarree  ttoo  

iinnssttaallll  oonn  cclliieenntt  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  oorr  mmoobbiillee  ddeevviicceess,,  aappaarrtt  ffrroomm  aann  ooppttiioonnaall  JJaavvaa--bbaasseedd  uuppllooaadd  mmoodduullee  

tthhaatt  wwee  pprroovviiddee  ttoo  eennssuurree  rreelliiaabbllee  uuppllooaaddss  ooff  llaarrggee  ffiilleess,,  eevveenn  wwhheenn  nneettwwoorrkk  ccoonnnneeccttiioonnss  aarree  lleessss  tthhaann  

ppeerrffeecctt..  EEvveerryytthhiinngg  eellssee  ––  ffrroomm  iiPPaadd  aacccceessss,,  ttoo  mmooddeerrnn  bbrroowwsseerrss  ssuucchh  aass  CChhrroommee,,  IIEE99  aanndd  SSaaffaarrii  ––  iiss  

vviiaa  ssttaannddaarrdd  bbrroowwsseerrss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  iinntteerrffaaccee..  AAsssseettss  ccaann  bbee  ssttoorreedd  oonn  oonnee  oorr  mmoorree  

CCaattaallooggss,,  wwhhiicchh  aarree  ttoopp  lleevveell  aasssseett  ssttoorreess  ((ssttoorraaggee  vvoolluummeess  oorr  ttoopp  lleevveell  ddiirreeccttoorriieess))..  
  

11  BBeeyyoonndd  LLTTOOMMaacc--aaxxllee  FFeeaattuurreess  aanndd  OOppttiioonnss::  

  TToottaallllyy  SSeellff--ccoonnttaaiinneedd  ssyysstteemm  iinncclluuddiinngg  aa  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  MMaacc  ssyysstteemm  rruunnnniinngg  OOSS--XX,,  aa  44TTBB  

DDaattaabbaassee  ddiisskk  aanndd  LLTTOO--66  TTaappee  DDrriivvee..  

  AA  hhiigghh  ppoowweerreedd  22..66GGHHzz  qquuaadd--ccoorree  IInntteell  ii77  CCPPUU  pprroovviiddeess  hhiigghh--tthhrroouugghhppuutt  pprroocceessssiinngg  ooff  aa  wwiiddee  

rraannggee  ooff  mmeeddiiaa  ffiilleess..    

  RRuuggggeedd  PPoorrttaabbllee  aallll--mmeettaall  ccaassee  wwiitthh  ccoonnvveenniieenntt  hhaannddllee..    

  EExxtteerrnnaall  ppoorrttss::  11  GGiiggaabbiitt,,  TThhuunnddeerrbboolltt,,  44  UUSSBB  33..00,,  44  eeSSAATTAA  66GGbb,,  HHDDMMII  oouutt,,  WWiiFFii  ((wwiitthh  iiPPaadd  

iinntteerrffaaccee)),,  BBlluuee  TTooootthh,,  AAuuddiioo  IInn  //  OOuutt  aanndd  FFiirreewwiirree  880000..    

  CCoommpplleetteellyy  ttuurrnnkkeeyy..  PPlluugg  tthhee  ssyysstteemm  iinn,,  ppuusshh  ssttaarrtt  aanndd  iitt  iiss  rreeaaddyy  ttoo  uussee..    

  CCuussttoomm  SSttoorrmm  ccaassee  ffoorr  llooccaall  ttrraavveell,,  sshhiippppiinngg  aanndd  aaiirr  ttrraavveell..  

  SSeellff  ccoonnttaaiinneedd  ssttoorraaggee  ccoonnssiissttss  ooff  aa  ssoolliidd  ssttaattee  ssyysstteemm  ddrriivvee  aanndd  aa  44TTBB  DDaattaabbaassee  ddiisskk..  

  BBuuiilltt--iinn  LLTTOO--66  ddrriivvee  ffoorr  22..55TTBBss  ooff  rreelliiaabbllee,,  lloonngg--tteerrmm  aarrcchhiivvee  ddaattaa  ssttoorraaggee..  
  

11  BBeeyyoonndd™™  LLTTOOMMaacc™™--aaxxllee  

                    PPoorrttaabbllee,,  RRuuggggeedd  AAxxllee  MMeeddiiaa  AAsssseett  MMaannaaggeemmeenntt  
 


