Por que usar os gravadores
de vídeo em rede da Axis?
SOLUÇÕES DE GRAVAÇÃO CONFIÁVEIS E FÁCEIS DE INSTALAR
Estamos vivendo em um mundo mais inteligente e integrado. Ao
criar a sua solução de segurança, você precisa ter a confiança de que
ela funcionará sem falhas. Todos os componentes — ferramentas,
VMSs, gravadores, câmeras, alto-falantes, pontos de controle de
acesso — são totalmente integrados entre si, para oferecer uma
experiência incomparável. A configuração “pronta para uso” facilita
e elimina problemas com a instalação, graças ao AXIS Site Designer,
ao assistente da caixa de ferramentas do gravador Axis e ao
licenciamento simplificado.

Os gravadores são pré-carregados com todos os itens de software
necessários, incluindo as licenças do software de gerenciamento
de vídeo. Com a Axis como ponto único de contato, você pode
ter a confiança de que qualquer problema que surja será tratado
de modo rápido e eficiente. Todos os componentes de hardware,
como processadores, discos rígidos e placas de vídeo, bem como
a capacidade de armazenamento, são otimizados para atender às
demandas de um monitoramento confiável e com definição ultra-alta,
além de terem 5 anos de garantia.

SEIS BENEFÍCIOS AO ESCOLHER UM
GRAVADOR DE VÍDEO EM REDE AXIS
1

Uma solução de gravação criada para as suas
4
necessidades
Sob medida, com componentes escolhidos especialmente de acordo
com:
> O formato mais adequado
>	Os melhores componentes para cada contexto de
monitoramento
> Máxima compatibilidade e confiabilidade
> Máxima estabilidade do sistema, em diversos cenários
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A combinação perfeita com produtos Axis
>	Testado e validado em conjunto com o portfólio de produtos e
componentes de software Axis
> Uma solução confiável, hoje e no futuro
> Software AXIS Camera Station e licenças incluídos
> Solução de gravação pronta para usar
> Compatibilidade com câmeras de outros fornecedores*
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Uma solução certificada — tudo de um só fornecedor
> Uma solução de gravação certificada mundialmente
>	Comprando todos os componentes da Axis,
6
os prazos de entrega podem ser alinhados
>	Um único ponto de contato para pré-venda,
configuração e suporte pós-venda, para todo o sistema

As ferramentas da Axis facilitam a instalação
>	O AXIS Camera Station Integrator Suite estará com você desde
o desenho até a instalação, validação e gerenciamento
>	Assistente de configuração intuitivo, para poupar tempo e
proporcionar uma instalação livre de complicações
>	Caixa de ferramentas do gravador Axis, para facilitar a
manutenção
>	Recuperação do NVR Axis para fazer backup e reinstalar o
sistema
>	Kit de atualização de campo Axis, disponível para atualização
do sistema operacional
Qualidade Axis: suporte superior e baixo custo de
manutenção
> A Axis oferece suporte a toda a solução, de ponta a ponta
> A Axis mantém o hardware atualizado para você
>	Aprimoramentos e correções de vulnerabilidades em tempo hábil
> Amplo suporte e serviços de garantia
> Garantia de 5 anos para todos os produtos
Custo total de propriedade sob controle
> Modelo de licença simplificado
> Taxa inicial — sem custos adicionais
> Tudo incluído na licença
> Serviços de hardware incluídos no produto

*O AXIS Camera Station requer que os dispositivos de outros fornecedores sejam compatíveis com o padrão
ONVIF perfil S e sejam verificados usando a ferramenta AXIS Camera Station Device Compatibility Tool.

DESENHO VALIDADO
Seja para um rápido estudo do local ou para um desenho de sistema
detalhado e documentado nos mínimos detalhes, o AXIS Site Designer
facilita a seleção dos dispositivos e a escolha dos acessórios e
soluções de armazenamento ideais. Ao usar nossas ferramentas para
criar uma solução de ponta a ponta, nós validamos o desenho em
todas as etapas do processo, incluindo cálculos de armazenamento,
estimativas de largura de banda, licenças, energia, portas, projeções
de cobertura e muito mais. Após a instalação da solução, basta
executar a ferramenta de verificação para testar localmente e
garantir o funcionamento e os resultados esperados.

MAIS QUE UM GRAVADOR
INTEGRAÇÃO
Os gravadores de vídeo em rede da Axis
são soluções prontas para uso, testadas e
validadas em conjunto com o portfólio da
Axis, para criar uma solução perfeitamente
integrada, preparada para os desafios de hoje
e do futuro.

MONITORAMENTO DA
INTEGRIDADE
O portal de monitoramento da integridade
permite acompanhar o status de todos os
dispositivos Axis, como para verificar se
as câmeras e servidores estão on-line, por
exemplo.

SERVIÇO E SUPORTE
Um único ponto de contato para obter
suporte, esclarecer dúvidas sobre a
configuração e obter suporte pós-venda, para
todo o sistema (gravadores, VMSs, câmeras e
switches).

Uma única empresa, um suporte único

Suporte, serviços e licenças
incluídos

Expansão ilimitada do sistema

Flexibilidade de
armazenamento
Ferramentas de configuração e
manutenção

Um importante componente da solução de
ponta a ponta
Sem taxas de licença recorrentes

Para obter mais informações, visite
www.axis.com/products/network-video-recorders
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