
AXIS Site 
Designer
Mais rapidez, do rascunho  
à conclusão.



AXIS Site 
Designer
Multiplique seu  
potencial de design



O AXIS Site Designer é um avanço 
importante no design dos sistemas de 
vigilância. Essa ferramenta intuitiva 
simplifica e facilita o fluxo de trabalho de 
design e cotação, tornando os projetos 
mais rápidos e fáceis de criar, revisar ou 
implementar. Ela permite gerenciar com 
eficiência qualquer projeto, seja para criar 
um sistema com milhares de dispositivos 
Axis conectados ou apenas alguns. 





Qualquer projeto
Um site de qualquer tamanho. De apenas alguns 

até milhares de dispositivos. Um ou vários locais.

A qualquer momento, 
em qualquer lugar
Trabalhe nas instalações do cliente. Direto de seu 

escritório. E de outros lugares. 

Vários fornecedores
Crie uma solução completa com o VMS da Axis 

ou de terceiros e outros produtos.





Design
Recomende produtos e verifique requisitos em 

uma visualização de mapa intuitiva, de maneira 

rápida e precisa.

Cotação
Gere uma cotação profissional, ou altere itens na sua 

lista de materiais, em minutos.

Instalação
Importe as configurações de câmera e gravação no 

VMS e compartilhe comentários com os instaladores 

em segundos.





Principais 
etapas do 
rascunho à 
conclusão.



Crie um novo projeto 
ou reutilize e adapte 
um existente para 
uma inicialização 
mais rápida. Salve o 
seu projeto on-line ou 
off-line. 

1.



Posicione as câmeras 
e dispositivos em 
uma planta baixa ou 
mapa para visualizar 
a cobertura das 
câmeras.

2.



Selecione 
intuitivamente câmeras, 
dispositivos, montagens 
e acessórios, sem 
adivinhações.

3.



Escolha dispositivos de 
gravação com o seu 
VMS preferido da Axis 
ou de terceiros.

4.



Gere uma cotação 
detalhada e uma lista de 
materiais em minutos - e 
atualize rapidamente 
para obter um resultado 
mais rápido para o 
cliente.

5.



Compartilhe toda a 
documentação, incluindo 
comentários, com os 
instaladores — envie 
configurações diretamente 
para o VMS do AXIS Camera 
Station.

6.



Sempre 
disponível, 
sempre gratuito
Experimente em sitedesigner.axis.com

Explore tudo o que você pode  
fazer com a ferramenta em  
axis.com/axis-site-designer
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