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Axis in één oogopslag - 
Innoveren voor een slimmere,  
veiligere wereld.
Axis Communications, onderdeel van de Canon Group, biedt 
beveiligings- en bewakingsoplossingen voor een slimmere, veiligere 
wereld. Als pionier en toonaangevend marktleider op het gebied 
van netwerk-video, ontwikkelt Axis sinds 1984 voortdurend nieuwe 
netwerkproducten op basis van een open platform. Via een wereldwijd 
partnernetwerk levert Axis zijn klanten producten van toegevoegde 
waarde en hoge kwaliteit.

De innovatieve videobewakingsproducten en -oplossingen van Axis worden inmiddels wereldwijd gebruikt. In vele 
sectoren - o.a. retail, transport, bankwezen, stadsbewaking, industrie, onderwijs, gezondsheidszorg, infrastructuur 
en publieke sector - is een groeiende vraag naar netwerkvideo-oplossingen. Ons doel is om een drijvende kracht 
te zijn in het ontwikkelen van innovatieve en intelligente beveiligingsoplossingen. Daarnaast nemen wij onze 
verantwoordelijkheid op het gebied van verantwoord en duurzaam ondernemen.

Onze overtuigingen in één oogopslag: 

Partnerschap: Vergroot uw zakelijk 
succes! Het partnerprogramma van 
Axis is ontworpen om resellers en 
installateurs te helpen oplossingen te 
verkopen. Als Axis-partner profiteert 
u direct van betere marges, het meest 

uitgebreide en betrouwbare productportfolio in de sector, 
uitstekende training en uitgebreide ondersteuning. 

Kwaliteit: Kwaliteit in alles wat we 
doen - u kunt 100 procent vertrouwen 
op onze producten, want bij Axis 
houden we zorgvuldig rekening met 
elk kwaliteitsaspect. Wij willen dat 
onze producten leveren wat u nodig 
heeft. Daarom bouwen wij ze robuust 
en veerkrachtig, precies zoals u het 
verwacht. 

En bij iedere keuze behartigen wij de belangen van onze 
klanten en partners. Omdat onze producten zijn gebaseerd 
op open standaarden, kunt u ze eenvoudig aansluiten op 
andere producten en heeft u de flexibiliteit om systemen uit 
te breiden wanneer u dat wilt. Dat is kwaliteit. 

Cybersecurity: Effectieve cybersecurity 
draait om het beoordelen van risico's, 
gevolgen en het nemen van de juiste 
stappen. Hierbij gaat het om producten, 
mensen, technologie en continue 
processen. En voor de samenwerking 

met een leverancier, die u volledige ondersteuning biedt 
op alle niveaus. We doen er alles aan om risico's op te 
beperken. Wij stellen strenge eisen aan onze producten en 
werken nauw samen met onze partners om deze dreiging te 
bestrijden.

Duurzaamheid: Duurzaamheid is 
een integraal onderdeel van de 
langetermijnstrategie van Axis. 
Daarom hebben we al verschillende 
energie-efficiënte technologieën 
ontwikkeld, waaronder de bekroonde 
Lightfinder-technologie. We 

hebben ook onze hoeveelheid verpakkingsmateriaal 
verminderd, logistieke processen geoptimaliseerd en zijn 
samenwerkingen aangegaan met leveranciers in of dicht 
bij onze markten. Sinds 2010 publiceren we een jaarlijks 
duurzaamheidsverslag en sinds 2014 volgen we hierin de 
richtlijnen van het Global Sustainability Reporting Initiative 
(GRI) G4.



Videomanagementsoftware
Twee opname-oplossingen - made by Axis. 

* Meer informatie over 
AXIS Quick Start Service 
vindt u op bladzijde 18

De gratis videomanagementsoftware AXIS Companion, 
inclusief een mobiele app voor iOS- en Android-
besturingssystemen, is ontwikkeld voor kleine bedrijven die 
een grondige bewaking van locaties, personen en faciliteiten 
nodig hebben. Het systeem is snel en gemakkelijk te 
installeren en heeft een intuïtieve bediening. De Axis Secure 
Remote Acces-technologie stelt gebruikers in staat om op 
afstand toegang te krijgen tot live of opgenomen beelden 
zonder netwerk- of routerconfiguratie. AXIS Companion 
is probleemloos uit te breiden tot 16 camera's per locatie. 
Het integreert naadloos met alle producten in de AXIS 
Companion Line en biedt tegelijkertijd alle flexibiliteit van 
de complete Axis-productportfolio.

Belangrijkste kenmerken:

> Snelle en eenvoudige systeemconfiguratie

> Intuïtieve bewaking

> Beveiligde externe toegang tot videobeelden

> Mobiele app voor extra gebruikersgemak

> AXIS Quick Start Service (tegen betaling)*

AXIS Camera Station is videomanagementsoftware voor 
installaties in middelgrote bedrijven, maar ook voor 
overheidsinstanties of onderwijsinstellingen. Gebruikers 
kunnen hun gehele beveiligingssysteem intuïtief beheren en 
incidenten effectief en snel exporteren. Afhankelijk van de 
vereisten hebben ze de mogelijkheid om met bezoekers te 
communiceren, in- en uitgangen te controle of leveringen 
te volgen. Met behulp van aanvullende analytics-modules 
kan de functionaliteit op elk moment flexibel worden 
uitgebreid. AXIS Camera Station biedt de gebruiker een 
geïntegreerde beveiligingsoplossing die de locatie effectief 
beveiligt en de dagelijkse activiteiten vergemakkelijkt.

Belangrijkste kenmerken:

> Eenvoudige en intuïtieve bediening

> Visuele weergave van wat er op locatie gebeurt

> Incidentmanagement, identificatie en initiëren van acties

> Communicatie met bezoekers incl. toegangscontrole

> Geplande, geactiveerde of live berichten voor 
communicatie op afstand

> Business Intelligence door gebruik van optionele 
analytics

> Toegang tot handige camerafuncties

> AXIS Camera Station 
System Health Monitoring

> AXIS Quick Start Service 
(tegen betaling)*

AXIS Companion AXIS Camera Station 



Videobewaking 
wordt eenvoudig
AXIS Companion
AXIS Companion is een complete oplossing die eigenaren 
van kleine bedrijven de betrouwbaarheid van professionele 
videobewaking biedt. Flexibel inzetbare opties, die snel en 
eenvoudig kunnen worden opgeslagen in de configuratie, 
maken betrouwbare oplossingen mogelijk voor alle soorten 
bedrijfsbehoeften. Of het nu gaat om een winkel, hotel, kantoor 
of ander klein bedrijf, AXIS Companion is een flexibel in te zetten 
beveiligingsoplossing die bedrijven, werknemers en eigendommen 
beschermt. AXIS Companion is bovendien schaalbaar en kan 
eenvoudig tot 16 camera's per locatie worden uitgebreid. Het 
biedt een naadloze integratie van alle AXIS Companion-producten, 
bestaande uit betaalbare camera's voor de meest voorkomende 
bewakingssituaties, een netwerkvideorecorder, gemakkelijk te 
bedienen videomanagementsoftware, een mobiele app en veilige 
externe toegang vanaf elke locatie.

AXIS Companion mini-camera's
Om het voor kleine bedrijven eenvoudiger te maken te beginnen, 
biedt Axis een drietal cameramodellen voor binnen- en buitenwaking: 
AXIS Companion Eye mini L, AXIS Companion Bullet mini LE en AXIS 
Companion Dome mini LE. De camera's zijn ontworpen voor gebruik 
met de AXIS Companion Recorder en hebben een aantrekkelijke 
prijs-/kwaliteitsverhouding. Tot 70% kleiner dan de andere AXIS 
Companion-cameramodellen en gemiddeld tot 50% voordeliger in 
prijs, beschikken ze over alle geavanceerde functies: 

> AXIS Companion Recorder is vereist, deze wordt afzonderlijk 
verkocht

> Geïntegreerde infraroodverlichting 

> Hoge beeldkwaliteit in HDTV, 1080p-resolutie 

> Wide Dynamic Range (WDR) 

> Geoptimaliseerd voor minimale bandbreedte en efficiënte opslag 

> Betaalbaar en betrouwbaar
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Een effectieve bewaking en beveiliging van locaties is een goed begin, maar AXIS Camera Station kan ook 
worden uitgebreid met andere producten. Dit maakt het mogelijk een geïntegreerde beveiligingsoplossing op 
te zetten om ruimtes effectief te beschermen en daardoor de dagelijkse gang van zaken te vergemakkelijken. 
Met AXIS Camera Station kunnen gebruikers eenvoudig andere netwerkproducten toevoegen en 
gebruikmaken van handige functionaliteiten. Denk aan network door stations voor audiovisuele identificatie 
en toegangscontrole op afstand. Of aan de integratie van Axis-netwerkluidsprekers voor live of geplande 
mededelingen, zodat ongewenste activiteiten kunnen worden voorkomen. Daarnaast ondersteunt AXIS Camera 
Station ook de integratie van producten van derden.
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AXIS Camera Station 
Professionele bewaking en beveiliging voor 
middelgrote projecten



Eindeloze mogelijkheden met AXIS Camera Station
Op het moment dat de behoeften van uw klanten groter worden, kunnen zij 
hun Axis-systeem laten meegroeien - alles van één leverancier.
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Netwerkcamera's

Netwerkcamera's van Axis komen in alle soorten en 
maten;. van robuuste buitencamera's en discrete 
producten voor gevoelige omgevingen tot thermische 
en panoramische camera's

Toegangscontrole

Voeg een door station toe aan het systeem van 
uw klant om bezoekers te identificeren, met hen te 
communiceren en de toegang te controleren.

Netwerkaudio-oplossingen

Opgeslagen of live-aankondigingen kunnen worden 
gebruikt om te communiceren met het personeel of 
om indringers af te schrikken. Achtergrondmuziek 
zorgt voor een aangename winkelervaring.



Bij de ontwikkeling van de AXIS Camera Station-videomanagementsoftware was 
gebruiksvriendelijkheid een absolute prioriteit. Met de duidelijke, grafische gebruikersin-
terface kan zelfs een ongeoefende gebruiker eenvoudig navigeren, incidenten beheren en 
actie ondernemen.

Moeiteloze bediening 
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Intuïtieve 
gebruikersinterface
De gebruikersinterface biedt flexibele layouts 
met live-beeld, kaarten en de weergave 
van webpagina's. Dankzij eenvoudige 
hulpmiddelen kan de layout via drag & 
drop worden aangepast aan de dagelijkse 
behoeften van de gebruiker. Er kunnen ook 
actieknoppen worden geïntegreerd om op 
afstand deuren voor bezoekers te openen 
of andere apparaten te bedienen. Alarmen 
worden duidelijk zichtbaar gemaakt, zodat de 
operator direct actie kan ondernemen.

Snel opnames doorzoeken, 
ophalen en exporteren
Met de scrubbing-functie kunnen opnames 
van meerdere camera's tegelijkertijd worden 
doorzocht. De intelligente zoekfunctie 
stelt u in staat om in enkele seconden 
urenlange HD-opnames te doorzoeken. Met 
de tijdlijnweergave kunt u vervolgens snel 
bewijsmateriaal ophalen en exporteren.



Duidelijke identificatie
Met de intuïtieve bediening van PTZ-camera's 
en ondersteuning voor panoramische- en 
multisensorcamera's, is de bewaakte locatie 
altijd volledig zichtbaar en kunnen incidenten 
duidelijk worden geïdentificeerd.

AXIS Mobile Viewing app
De Axis Mobile Viewing app biedt altijd 
betrouwbare, real-time informatie over wat er 
gebeurt op de bewaakte locatie.

De app biedt eenvoudige toegang tot 
meerdere systemen en functies, zoals live 
beeld, PTZ-camerabediening (pan/tilt/zoom), 
tijdlijnweergave van opgenomen incidenten 
en video-export.

Krachtige afhandeling van 
gebeurtenissen 
Gebruik verschillende bronnen - zoals 
video-analytics en radar - om meldingen te 
ontvangen, incidenten te beheren en acties te 
initiëren.



Efficiënt toezicht...

Een camera-aanbod dat voldoet 
aan uw eisen en wensen
Heeft u een robuuste buitencamera nodig? 
Of juist een discrete oplossing voor een 
gevoelige omgeving? Een thermische 
camera of een panoramische camera? 
Axis heeft altijd een netwerkcamera die 
voldoet aan uw wensen. Onze camera's 
bieden uitstekende HDTV-videobeelden 
voor identificatiedoeleinden, ongeacht de 
lichtomstandigheden en de afmetingen van 
het te bewaken gebied. 

Eenvoudig toegang tot handige 
camerafuncties
Met AXIS Camera Station profiteert u van 
verschillende camerafuncties die resulteren 
in een effectievere bewaking: Het "corridor 
format" maakt een betere bewaking van 
smalle gangpaden mogelijk, elektronische 
beeldstabilisatie zorgt voor duidelijke 
beelden in situaties waar de camera 
wordt blootgesteld aan trillingen, en de 
camera-uitgang kan worden gebruikt voor 
het beheren van externe apparaten, zoals 
verlichting, sirenes en meer. AXIS Camera 
Station ondersteunt fail-over opnames door 
deze tijdelijk op te slaan op de SD-kaart van 
de netwerkcamera.

AXIS Camera Station voor 
duidelijke identificatie
AXIS Camera Station overtuigt met 
uitstekend presterende weergave van 
scherpe, storingsvrije beelden, zelfs bij snel 
bewegende objecten. 
 Om verdere identificatie te 
vergemakkelijken en opslagruimte te 
besparen, biedt AXIS Camera Station 
een eenvoudige schaalbare, on-camera 
bewegingsdetectie met vals alarm-filters. 
De beelden worden op een veilige manier 
geëxporteerd en kunnen eenvoudig worden 
afgespeeld door de meeste videospelers of 
meegeleverde mediaspeler.

Kant-en-klaar of eigen 
samenstelling
Axis biedt niet alleen het juiste systeem 
dat past bij al uw behoeftes, we bieden 
ook eersteklas ondersteuning. Kies voor 
een totaaloplossing met één van onze 
kant-en-klare recorders waarop AXIS 
Camera Station al geïnstalleerd is Of bouw 
uw eigen systeem met behulp van onze 
software, standaard pc's en servers. De 
keuze is aan u. Ongeacht uw keuze, bieden 
wij alleen de beste kwaliteit. Ook heeft u 
altijd de mogelijkheid om uw systeem aan 
te passen aan veranderingen binnen uw 
organisatie. 
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Elektronische 
beeldstabilisatie (EIS)
Wind of langsrijdend verkeer kan verstorend 
werken op de stabiliteit van camera’s die 
bevestigd zijn aan hoge palen of vlak bij 
drukke wegen, waardoor de beelden wazig 
worden en moeilijk te herkennen zijn. EIS 
minimaliseert de gevolgen van trillingen en 
schokken doeltreffend en zorgt hierdoor voor 
betrouwbare beelden en een kostenefficiënte 
installatie.

Zipstream
De Axis Zipstream-technologie biedt een 
verscheidenheid aan dynamische functies die 
de videostream van de netwerkcamera’s in 
realtime analyseert en optimaliseert. Scènes 
met belangrijke details worden in hoge 
kwaliteit en volledige resolutie opgenomen, 
terwijl niet-relevante gebieden worden 
uitgefilterd om optimaal gebruik te maken van 
de bandbreedte en de opslag. 

Lightfinder
Camera's met Axis Lightfinder zijn 
buitengewoon lichtgevoelig. Zelfs bij weinig 
licht kunt u kleurenbeelden genereren. 
Vergeleken met andere bewakingscamera's 
op de markt, wordt beeldgeruis aanzienlijk 
verminderd. In combinatie met de 
lichtgevoeligheid van de sensor resulteert dit in 
een uitstekende beeldkwaliteit.

Forensic WDR
Geavanceerde algoritmen leiden tot minder 
ruis en een hoger beeldsignaal, waardoor in 
moeilijke situaties met tegenlicht elk detail van 
de scène zo goed mogelijk wordt weergegeven. 
Alle details - zowel in donkere als lichte 
gebieden - worden tegelijkertijd vastgelegd. 
Dit resulteerd in videobeelden die in hoge 
mate geoptimaliseerd zijn voor forensische 
doeleinden. 

ACAP

Innovatie is voor ons een absolute prioriteit

Wilt u meer weten? Kijk dan op  
www.axis.com/nl-nl/products/axis-camera-station

…en meer  
Profiteer optimaal van het uitgebreide aanbod aan 
Axis-producten en technologieën.
Axis-systemen groeien mee met elke vereiste - een investering die zijn vruchten afwerpt. Axis-systemen groeien mee 
met uw wensen en eisen. Het is een betrouwbare investering die u alles biedt wat u nodig heeft en u ondersteunt in 
uw bedrijfsvoering - alles van één leverancier.  

Meer voordelen voor u

Verbeterde beveiliging 
met speakers
Stel geplande of geactiveerde 
aankondigingen in voor communicatie 
met personeel, ontmoedig indringers of 
creëer een aangename winkelervaring met 
achtergrondmuziek.

Actieve toegangscontrole
Een door station, ook wel video-intercom 
genoemd, als onderdeel van het systeem 
maakt het mogelijk om bezoekers te 
herkennen, met hen te communiceren en 
de toegang te controleren.

Bedien andere apparatuur
Gebruik een I/O-module voor het aansturen 
van deurschakelaars, controleverlichting, 
slagbomen of andere apparatuur. 

Voeg analytics toe
Wilt u de efficiëntie van uw 
bewakingsoplossing verbeteren? Kies 
dan een applicatie van Axis of bekijk een 
van de andere slimme oplossingen die de 
Axis-partners als ACAP aanbieden. 
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AXIS Camera Station S11 Serie
Een serie van netwerkvideorecorders met flexibele opslagopties 
en meerdere vormfactoren, ontworpen voor een naadloze en 
betrouwbare integratie met Axis-netwerkproducten en gebaseerd 
op gevalideerde hardwarecomponenten. De eenvoudig te installeren 
netwerkvideorecorders bevatten al de vereiste AXIS Camera Station 
Video Management Software-licenties en daardoor direct klaar voor 
gebruik.

> AXIS Camera Station-videomManagementsoftware-licenties 
inbegrepen

> Flexibiliteit in het aantal kanalen per apparaat
> Flexibele en betrouwbare opslag, waaronder RAID
> Eenvoudig te installeren
> Uitgebreide ondersteuning door on-site support

Onze nieuwe recorders: betrouwbare opname-oplossingen.

Axis-netwerkvideorecorders bieden een eenvoudig te installeren en betrouwbare oplossing die perfect aansluit bij het 
uitgebreide assortiment netwerkproducten van Axis. De recorders zijn uitgerust met alle benodigde software, inclusief 
licenties voor AXIS Camera Station videomanagementsoftware.

AXIS Camera Station S22 
Appliance Series
Een serie netwerkvideorecorders met geïntegreerde PoE-switch, 
ontworpen om betrouwbare high-definition bewakingsbeelden 
te leveren van middelgrote locaties. De eenvoudig te installeren 
recorders met maximaal 24 kanalen worden geleverd inclusief 
AXIS Camera Station-licenties en zijn hierdoor direct klaar 
voor gebruik. Ze zijn compatibel met het uitgebreide portfolio 
van Axis-netwerkproducten en bevatten gevalideerde 
hardware-componenten.

> Complete oplossing met geïntegreerde PoE-switch
> AXIS Camera Station-videomanagementsoftware-licenties 

inbegrepen
> Flexibele en betrouwbare opslag, waaronder RAID
> Eenvoudig te installeren
> Uitgebreide compatibiliteit en ondersteuning

Direct klaar voor gebruik 

AXIS Camera Station Recorder

De recorders zijn verkrijgbaar 
als standalone workstations voor 
kantooromgevingen of als rack voor 
serverruimte-installaties.
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Met slechts enkele muisklikken een videobewakingsoplossing ontwerpen, 
installeren en beheren? AXIS Camera Station Integrator Suite biedt u 
krachtige tools voor een succesvolle projectuitvoering. Op deze manier 
kunnen veelvoorkomende installatiefouten worden vermeden en kunnen 
wensen van uw klanten snel en effectief worden vertaald naar een 
beveiligingssysteem. En ook na afloop van het project biedt dit platform 
mogelijkheden een langdurige relatie met uw klanten op te bouwen.

AXIS Camera Station 
Integrator Suite

Meer informatie kunt u vinden op
www.axis.com/nl-nl/integrator-suite



AXIS Camera Station Integrator Suite is gebaseerd op de AXIS Camera Station videomanagementsoftware, 
ideaal voor bijvoorbeeld de MKB. Dankzij de software kan de eindgebruiker zijn volledige bewakings- en 
beveiligingssysteem eenvoudig beheren en controleren. 

De AXIS Camera Station Integrator Suite bestaat uit de volgende toepassingen:

AXIS Site Designer voor het 
eenvoudige en professionele 
systeemontwerp
AXIS Site Designer maakt het eenvoudig om 
camera's, accessoires en opslagoplossingen te 
selecteren en het systeem te configureren met 
camerabenaming, resolutie en opnametijden. 
De volledige installatiehandleiding kan worden 
afgedrukt en doorgestuurd naar de installateur. 

Automatische configuratie voor 
een snelle en betrouwbare 
installatie
Om fouten te voorkomen en de installatietijd 
te verkorten, worden configuraties die met 
AXIS Site Designer zijn gemaakt, automatisch 
geïmporteerd in AXIS Camera Station. Hiermee zijn 
dan alle camera's, recorders en andere apparaten 
automatisch geconfigureerd. 

1

2

3

4

AXIS Installation Verifier om 
de systeemfunctionaliteit te 
controleren
AXIS Installation Verifier is een geïntegreerde 
toepassing in AXIS Camera Station, die een live 
systeemcontrole op locatie uitvoert. Zo weet u 
zeker dat alles zowel onder normale als ongunstige 
omstandigheden naar behoren functioneert. Het 
automatisch gegenereerde systeemrapport kan 
vervolgens worden gebruikt als documentatie voor 
klanten.

AXIS System Health Monitoring 
voor effectief beheer
AXIS Camera Station System Health Monitoring 
geeft gebruikers een eenvoudig overzicht van de 
geïnstalleerde systemen en hun status, evenals 
meldingen wanneer een camera of server uitvalt.



Vereiste
De moderne en drukbezochte kledingboetiek Jackie O. in Noordwijk 
trekt veel bezoekers die op zoek zijn naar exclusieve mode. Helaas 
verlaten sommige van deze bezoekers de winkel met kleding 
waarvoor ze niet hebben betaald. Diefstal kan voor onveilige 
situaties in de winkel zorgen, terwijl de eigenaar van Jackie O. 
zijn personeel juist een veilige werkomgeving wil bieden. Om die 
reden werd gezocht naar een stijlvol en krachtig camerasysteem, 
waarmee er zicht is op alles wat er in de winkel gebeurt.

Oplossing
Jackie O. koos voor een AXIS Companion-
netwerkvideobewakingssysteem met acht camera's voorzien 
van een zoomfunctionaliteit. De camera's geven een uitgebreid 
overzicht van de winkel en het Jackie Café. De eigenaar kan de 
haarscherpe beelden 24/7 in realtime of op een later moment 
bekijken - ter plaatse, via zijn smartphone of thuis op zijn pc.

Resultaat
Het AXIS Companion-systeem heeft zijn waarde al vele malen 
bewezen. Het aantal diefstallen is afgenomen en meerdere 
diefstallen werden opgelost op basis van de gemaakte beelden. 
Daarnaast kan de eigenaar van de winkel efficiënter werken, 
omdat hij niet altijd aanwezig hoeft te zijn om te zien hoe het 
eraan toe gaat in de winkel en het café. De camerabewaking heeft 
er ook voor gezorgd dat het personeel van Jackie O. een veilig 
gevoel heeft op het werk.
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Kledingboetiek Jackie O. werkt efficiënter en voorkomt 
diefstal met een stijlvol camerasysteem
Hoge kwaliteit en mooi design voor een scherpe prijs maken van Axis en 
Jackie O. succesvolle partners.

"Dankzij dit camerasysteem kunnen 
we efficiënter werken en hebben we 
al meerdere diefstallen opgelost. Zo 
heeft het systeem zichzelf al na korte 
tijd terugverdiend."

Jan de Boer, directeur/eigenaar van Jackie O., Noordwijk
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Opdracht
Het familiebedrijf Thomann GmbH verkoopt muziekinstrumenten 
en bijbehorende producten aan meer dan 6 miljoen klanten. De 
beste klantenservice heeft de hoogste prioriteit, of het nu gaat 
om instrumenten voor solo-artiesten, bands, dj's of orkesten. 
De producten worden zowel online als in de eigen winkel in de 
Beierse stad Treppendorf verkocht. Dankzij het grote succes van 
het bedrijf moesten de verkoopruimtes de afgelopen 60 jaar 
voortdurend worden uitgebreid naar een huidige oppervlakte van 
maar liefst 6.000 m2. Zo ontstonden individuele themagebieden, 
die vaak niet zichtbaar waren. Camera's leveren hier waardevolle 
beelden. Het enorme magazijn, waar ongeveer 80.000 artikelen 
worden opgeslagen op 18.000 palletplaatsen, is een belangrijke 
schakel binnen de organisatie.

Oplossing
Een professionele videobewaking is noodzakelijk om het magazijn 
en de verkoopruimtes te kunnen beveiligen en beheren. Het 
personeel ziet meteen in welke ruimtes de klanten zich bevinden 
en kan inspringen met advies. In het magazijn dienen de camera's 
als een aanvullend paar ogen om de logistieke processen te 
controleren. Daarnaast zijn er ook buitencamera's voorhanden die 
de toegangen tot het gebouw beveiligen. Thomann heeft gekozen 
voor de AXIS Camera Station-videomanagementsoftware omdat 
dit perfect kan worden geïntegreerd met de camera's.

Resultaat
Er zijn op dit moment meer dan 120 camera's in gebruik, beheerd 
door AXIS Camera Station-software. Bij incidenten verloopt het 
zoeken naar de relevante videobeelden snel en probleemloos. Het 
instellen van nieuwe camera's is eenvoudig en kan met slechts 
een paar klikken worden uitgevoerd. Voor een groeiend bedrijf 
als Thomann garandeert dit verdere uitbreidingsmogelijkheden. 
De bewakingscamera's bevinden zich in het magazijn, het 
bedrijfspand en op de buitenterreinen. Daarnaast zijn er nieuwe 
uitbreiding gepland om de veiligheid te garanderen en de service 
verder te optimaliseren.

AXIS Camera Station ondersteunt muziekwinkel  
Thomann in alle dagelijkse activiteiten
Europa's grootste muziekwinkel vertrouwt op Axis-netwerkcamera's 
in het magazijn, op buitenterreinen en in verkoopruimtes

"Als familiebedrijf is het voor ons 
belangrijk om de vertrouwde kwaliteit 
en professionaliteit te kunnen 
blijven leveren. Een professioneel 
beveiligingssysteem hoort daarbij. Naast 
de veiligheid optimaliseren we ook onze 
klantenservice. Veel van onze klanten 
komen van ver en brengen de hele dag 
in de winkel door. Dankzij de camera's 
kunnen onze verkopers zien wanneer 
een klant hulp nodig heeft, wanneer 
ze graag microfoons willen uitproberen 
of in alle rust naar luidsprekers willen 
luisteren. We kijken uit naar verdere 
toepassingsmogelijkheden van de 
camera's.” 

Stefan Thomann, IT-manager bij Thomann GmbH.
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Wij ondersteunen u 
bij elke stap.
Het betreden van nieuwe marktsegmenten is spannend, uitdagend en geeft 
voldoening. Dit vereist langdurige inzet en investeringen. Wij staan klaar om u 
in alles te ondersteunen.

Axis Communications Academy - 
Voorsprong door kennis
De Axis Communications Academy is het kenniscentrum 
voor know-how binnen de netwerkvideo-industrie en 
biedt een uitgebreid trainingsprogramma aan. Daartoe 
behoren ook diverse cursussen die regelmatig worden 
gegeven in de Axis-vestiging in Duitsland, of op andere 
locaties in de Benelux. De cursussen geven theoretische 
basiskennis die wordt aangevuld met praktijkoefeningen.

Axis' technische ondersteuning 
Wanneer u ons ook nodig heeft.
Axis-support biedt u efficiënte ondersteuning voor al uw 
vragen over Axis-producten. Meer dan 100 engineers 
en 40 product- en solution-specialisten wereldwijd 
beantwoorden uw vragen - in 15 talen. Het maakt niet 
uit waar u zich bevindt of wanneer u hulp nodig heeft. 
We werken samen met onze klanten om hun uitdagingen 
te begrijpen en we vertrekken pas als we het probleem 
hebben opgelost.

AXIS Quick Start Service
AXIS Quick Start Service is een kostenefficiënte 
manier om snellere en eenvoudigere installaties en 
systeemupgrades uit te voeren, waardoor u tijd en 
geld bespaart. Bent u een Axis-partner en nieuw 
met AXIS Companion, AXIS Camera Station of Axis 
videoanalysetoepassingen? Worden deze producten 
voor het eerst gebruikt en door u geïnstalleerd? Of 
moet u alleen een toepassing configureren waarmee 
u nog nooit eerder hebt gewerkt? AXIS Quick Start 
Service is een betaalde service op afstand die u helpt 
bij het configureren en optimaliseren van installaties 
en systeemupgrades. Doe het meteen juist vanaf het 
begin: gebruik de AXIS Quick Start Service en laat 
ons support-team u ondersteunen met behulp van 
TeamViewer. 

AXIS Camera Station 
System as a Service 

AXIS Camera Station System as a Service* stelt 
uw klanten in staat om gebruik te maken van een 
professionele, erkende end-to-end bewakings- en 
beveiligingsoplossing voor een vooraf bepaalde periode 
en tegen een maandelijkse vergoeding. De service omvat 
levering, installatie, onderhoud, software-updates, 
vervanging en systeembewaking op afstand van de 
systeemtstatus door de uitvoerende Axis-partner. Dit 
zorgt ervoor dat het systeem blijft werken zoals het moet, 
zodat uw klanten zich kunnen focussen op hun core 
business. De oplossing is gebaseerd op Axis-recorders 
met AXIS Camera Station-videomanagementsoftware 
en wordt aangevuld met Axis-camera's, accessoires en 
andere IP-netwerkproducten om aan specifieke vereisten 
te voldoen.

* Neem contact op met uw lokale Axis -vertegenwoordiger 
voor meer informatie.



Wilt u meer informatie?

Wij staan voor u klaar: 
Luxemburg
Duits: +49 1805 294 778 Frans: +33 825 007074
De prijzen voor mobiele telefonie variëren,  
maximaal € 0,42/min).

België
070 270068 (€ 0,15/min)

Nederland
0900 1000007 (€ 0,10/min)

www.axis.com/nl-nl/support

De contactgegevens van uw persoonlijke 
aanspreekpartner vindt u in uw MyAxis-account. 

Nog geen partner? 
www.axis.com/nl-nl/my-axis/login
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Over Axis Communications  
Axis maakt een slimmere en veiligere wereld mogelijk, door netwerkoplossingen te ontwikkelen 
die inzicht bieden in het verbeteren van de veiligheid en nieuwe manieren van zakendoen. 
Als marktleider in netwerkvideo biedt Axis producten en diensten voor videobewaking 
en beeldanalyse, toegangscontrole en audiosystemen. Axis heeft ruim 3.000 toegewijde 
werknemers in meer dan 50 landen en werkt samen met een wereldwijd netwerk van partners 
om klantspecifieke oplossingen te leveren. Axis is opgericht in 1984 en heeft zijn hoofdkantoor 
in Lund, Zweden.

Ga naar onze website www.axis.com voor meer informatie over Axis.


