
PROTEJA SUAS 
INSTALAÇÕES
Descubra as soluções de vigilância e 
segurança do AXIS Camera Station. 
Segurança e vigilância são prioridades para qualquer 
empresa. Mas encontrar a solução certa pode ser 
difícil. Você não quer algo muito grande e complexo 
de administrar, no entanto, você ainda precisa de uma 
solução inteligente o suficiente que faça o trabalho. 

Tudo o que você precisa de um só fornecedor
Nossas soluções foram criadas para empresas como 
a sua. Desta forma, você pode solucionar problemas 
como proteger a equipe, as instalações e os ativos, 
enquanto permanece focado nos seus negócios. Elas 
são fáceis de instalar, usar e manter.  
E, conforme suas necessidades aumentam, você também 
pode aumentar seu sistema da Axis. É um investimento 
seguro que oferece tudo o que você precisa para 
sustentar suas operações, tudo isso de um só fornecedor.

Um sistema completo, para ter total controle 

Se você está procurando por uma solução completa 
que atende a todas as suas necessidades de vigilância, 
não procure mais, escolha o software de gerenciamento 
de vídeo AXIS Camera Station.  
Ele ajuda você a lidar com incidentes de maneira 
eficiente e a exportar evidências em alta definição 
rapidamente.

Você também pode adicionar recursos extras, para se 
comunicar com visitantes, proteger entradas e saídas, 
administrar entregas e usar o áudio para dissuasão. 
Além disso, você pode usar a análise na sua câmera para 
melhorar ainda mais o desempenho do sistema.

É a combinação perfeita para a ampla variedade de 
produtos da Axis. Uma variedade que inclui câmeras 4K 
Ultra HD, câmeras térmicas, produtos para ambientes 
hostis e perigosos e muito mais. 

Tudo o que você precisa 

Tenha o controle com o AXIS Camera 
Station - interface de software fácil 
de operar

Vídeo – para imagens nítidas

Controle de acesso – 
para instalações seguras

Áudio – para comunicação 

Gerenciamento de visitantes – 
para obter ainda mais segurança

Controle - para interação com 
outros dispositivos



Um sistema completo, para 
total controle.
Gravadores "prontos para uso"

Nossos gravadores de vídeo em rede de alto 
desempenho possibilitam uma vigilância de alta 
definição de até 4K. E, melhor ainda, estão prontos para 
o uso. 

Os gravadores de vídeo em rede da Axis são 
pré-carregados com todos os itens de software 
necessários, incluindo as licenças do AXIS Camera 
Station. E, para facilitar ainda mais a instalação, alguns 
modelos são oferecidos com um switch PoE integrado.

Ao usar esses gravadores junto com os monitores, 
câmeras e outros dispositivos, você terá a solução 
perfeita. Por isso, não há motivo para se preocupar com 
incompatibilidades.

Mantenha-se seguro e protegido 

Com a Axis, você não tem apenas o sistema ideal para 
todas as suas necessidades, você também tira proveito 
do custo-benefício e do excelente suporte. Escolha 
uma solução completa e pronta para gravar, ou crie 
seu próprio sistema, usando nosso software com PCs e 
servidores padrão. A escolha é sua.

Seja qual for o sistema da Axis escolhido, você terá o 
melhor desempenho, todo dia, o dia todo. E, conforme o 
crescimento ou a mudança nas necessidades das suas 
instalações, você pode ampliá-lo de maneira fácil e 
rápida. Desta forma, você pode ter certeza de que sua 
empresa estará bem protegida.

Saiba mais
Nossas soluções baseadas no AXIS Camera Station 
são fáceis de usar, instalar e manter.  
Para mais informações, visite  
www.axis.com/products/axis-camera-station

Câmeras IP para 
identificação precisa

Vídeo porteiro 
para o controle 

de visitantes

Alto-falantes para 
mensagens de 

áudio

Módulos de E/S 
para o controle de 

cancela, luzes e 
muito mais

Recursos de análise para 
alertas antecipados e 

ações acionadas


