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Omschrijving van de cursus
Deze training geeft u een algemeen inzicht in toegangscontrolesyste-
men. Bovendien doet u in deze training theoretische en praktische 
kennis op over het configureren van AXIS A1001 deurcontrollers. In deze 
training worden de inbedrijfstelling en configuraties van de AXIS A1001 
deurcontroller uitgelegd, evenals toegangsbeheer. Bovendien wordt 
ook de koppeling van Axis netwerkcamera’s behandeld. De theoretische 
inhoud wordt aangevuld met praktijkoefeningen.

Cursusdoelen
Hieronder volgt de cursusinhoud:

> Overzicht van de technische elementen van toegangscontrolesystemen
> Inleiding tot de netwerkgebaseerde deurcontroller AXIS A1001
> Systeemontwerp
> Hardwareconfiguratie van de AXIS A1001
> Toegangsbeheer 
> Koppeling van AXIS A1001 deurcontrollers
> Verbinding van AXIS netwerkcamera’s met AXIS A1001 deurcontrollers
 Uitgangspunten bij het ontwerpen en plannen van toegangscontrolesystemen

Voor wie is de cursus bedoeld?
Deze training is bedoeld voor technici, systeeminstallateurs en systeemontwerpers, die toegangscontrolesystemen op 
basis van de netwerkgebaseerde deurcontroller AXIS A1001 installeren of plannen.
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Voorwaarden
Voor deze training dienen de deelnemers te beschikken over basiskennis op het gebied van pc-gebruik en configuratie 
(Windows-besturingssystemen) en basiskennis op het gebied van netwerktechniek. 

Het online aanmeldformulier vindt u op www.axis.com/academy/classroom-based.htm
Meer informatie over de trainingsdagen en het cursusgeld krijgt u van ons Axis verkoopkantoor ter plaatse.

Waar moet ik op letten bij externe cursussen?
Voor deelname aan een  training die niet in een Axis vestiging plaatsvindt, dienen deelnemers een laptop mee te brengen 
die voldoet aan de volgende minimale systeemvereisten:

> Intel-processor min. 1,6 GHz of vergelijkbare AMD-processor
> 256 MByte RAM-geheugen, 1 GB vrije ruimte op de harde schijf
> Cd-rom-station, grafische kaart met 64 MB RAM
> XP Professional, 2003 server, Vista, Windows 7 of Windows 8 met de nieuwste servicepacks, met Internet Explorer   
 8.0 of hoger.

Bovendien moeten deelnemers de machtiging hebben om het IP-adres van hun notebook te configureren en softwarecom-
ponenten en ActiveX-onderdelen te installeren (administratorrechten vereist).


