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Axis recomenda atualização de firmware para
responder a vulnerabilidade de segurança
Uma vulnerabilidade crítica foi identificada recentemente, afetando produtos expostos à
Internet. A Axis recomenda fortemente que clientes atualizem-se com o release de firmware
mais recente. 

Uma vulnerabilidade de segurança crítica foi identificada em produtos Axis, com versões de
firmware de 5.20 a 6.20.X. Produtos expostos à Internet estão em risco. Caso os produtos sejam
acessados, o invasor pode potencialmente ter controle sobre o produto. 

Dispositivos em rede protegida, câmeras de rede conectadas a AVHS (Axis Video Hospiting
System) e câmeras de rede integrantes de uma solução Axis Companion estão sob risco baixo. 

A Axis recomenda todos os usuários a se atualizarem com o último firmware o quanto antes para
eliminar esse risco. O firmware pode ser baixado e instalado usando o AXIS Camera
Management tool ou baixado da Página de suporte Axis e em seguida instalado através da
interface web do produto. 

Um pesquisador independente informou à Axis sobre a vulnerabilidade, que planeja publicar no
dia 18 de Julho.

Cyber security, alta prioridade para a Axis 
Todos os dispositivos de rede estão sujeitos a potenciais riscos, incluindo câmeras de rede. A
Axis possui um processo detalhado para eliminar vulnerabilidades antes que elas sejam
exploradas. “A Axis segue as melhores práticas da indústria em gestão e resposta a
vulnerabilidades de segurança em seus produtos para minimizar o risco de exposição de seus
clientes”, disse Fred Juhlin, analista Sênior de Cybersecurity na Axis. “Apesar de a maior parte
das câmeras instaladas estarem seguras por uma rede protegida e a probabilidade de serem
afetadas ser baixa, entendemos que esse tema é crítico e recomendamos aos usuários que
atualizem o firmware dos produtos afetados de forma controlada, e que sigam as orientações da
Axis para reduzir ainda mais qualquer vulnerabilidade em potencial”. 

Para mais informações, acesse a página de segurança de produtos, o report Common
Vulnerability & Exposure (CVE) e Perguntas e Respostas.  

Para suporte, assista a este vídeo sobre como atualizar o firmware ou contate o suporte técnico
da Axis.  
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