
IMÓVEIS COMERCIAIS

Imóveis mais inteligentes e seguros  
com controle de acesso 



Nos tempos em que vivemos, nunca foi tão 
importante se adaptar às novas medidas 
de segurança e proteção para ambientes 
públicos. Ao supervisionar imóveis comerciais, 
é preciso garantir que seus inquilinos se 
sintam seguros e possam ser produtivos nas 
instalações do seu imóvel. Tornar seus edifícios 
inteligentes usando controle de acesso via 
IP pode fazer parte desse esforço. Isso não só 
contribui para gerar maior segurança, como 
também pode contribuir para cumprir as 
metas de sustentabilidade e as leis de saúde e 
segurança. Estamos imergindo em uma visão 
mais concentrada no ser humano, na qual 
os imóveis são projetados para o inquilino. 
Quando você prepara o imóvel para os seus 
inquilinos, eles se tornam inquilinos felizes e 
leais, e você, por sua vez, é visto como um 
melhor gestor de imóveis. 

Uma entrada tranquila para funcionários e 
visitantes 
A linha de frente da segurança em qualquer 
edifício é a porta da frente e a área da 
recepção. Uma entrada tranquila e acolhedora 
nesse ponto estabelece a experiência obtida no 
resto do edifício. Com as soluções de controle 
de acesso da Axis, a entrada de funcionários 
e visitantes registrados e autorizados pode ser 
mais eficiente por meio do acesso sem toque 
usando códigos QR, cartões ou chaveiros. 

Trazendo uma nova era  
de segurança e eficiência  



O controle de acesso da Axis pode ser otimizado para 
qualquer necessidade, pequena ou grande. Isso o 
diferencia das soluções tradicionais, que geralmente 
são dimensionadas para sistemas com muitas portas. 
O controle de acesso pode ser aplicado para a entrada 
em instalações, andares diferentes, elevadores, escadas, 
salas de reuniões, áreas restritas etc. Com base nas 
suas necessidades, você pode definir regras que 
permitem acesso remoto a áreas específicas fora do 
horário comercial. Nosso software de gerenciamento 
de acesso pode lidar com diferentes complexidades de 
sistemas em termos de número de portas, titulares de 
cartão e credenciais por pessoa. O controle de acesso 
da Axis é baseado na borda e usa sua rede IP existente, 
proporcionando facilidade de instalação, maior 
escalabilidade e gerenciamento de acesso econômico. 
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Cubra todas 
as suas 
necessidades 
de controle de 
acesso
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A Axis oferece uma solução completa de ponta a 
ponta que engloba tudo o que você precisa para fazer 
controle de acesso, desde software de gerenciamento 
até credenciais. Diferentemente das soluções de acesso 
tradicional, o controle de acesso da Axis é baseado na 
borda e simplificado. Conectadas e alimentadas por sua 
rede existente usando Power over Ethernet (PoE), nossas 
soluções evitam a passagem e a ligação complicadas 
e demoradas de fios a um servidor central de tomadas 
de decisões. Isso gera economias de custos de material 
e mão de obra, além de simplificar as alterações que 
serão feitas no futuro. 

Sistemas tradicionais usam uma unidade de controle central com cabeamento separado para cada 
acessório em cada porta. Com a Axis, unidades são instaladas em cada porta para que todo o acesso 
seja administrado de forma independente. Conectadas a uma rede IP existente, as unidades trocam 
informações e podem ser gerenciadas em qualquer ponto na rede. Como são inteligentes na borda, as 
unidades podem lidar com o acesso à porta sozinhas, mesmo que a rede esteja inativa, o que significa 
que não há comprometimento da segurança. 

Não importa se você é pequeno ou grande: amplie à 
medida que cresce 
Não importa o tamanho de sua propriedade comercial, as soluções de controle de acesso da Axis 
podem ser otimizadas para qualquer necessidade. Nossas soluções são escaláveis para que você 
não precise acertar tudo desde o início. Em vez disso, expanda seu sistema conforme necessário. 
Existem opções para permitir desde a entrada de alguns usuários a milhares de titulares de cartões ou 
visitantes, além de diferentes tipos de credenciais e regras complexas. Graças ao nosso sistema aberto 
e a um amplo portfólio, nossas soluções podem mudar, se adaptar e crescer com você. 

Uma solução 
completa com  
a simplicidade 
da borda 

Sistema tradicional Sistema Axis



Seja para pequenas lojas de varejo e edifícios 
comerciais ou sistemas de médio porte, como para 
escolas com muitas portas, nosso software de 
gerenciamento de acesso AXIS Camera Station Secure 
Entry está pronto para fornecer um acesso fácil de 
gerenciar. O software combina um videomonitoramento 
eficiente com controle de acesso, tudo em um só 
lugar. Com uma única e amigável interface, o software 
garante um gerenciamento livre de problemas do seu 
sistema de segurança. Ele oferece aos operadores uma 
visão geral completa de tudo o que está acontecendo. 
Por exemplo, você pode identificar visualmente os 
visitantes na entrada ou receber alertas automáticos 
em caso de incidentes e investigá-los facilmente 
usando logs de controle de acesso combinados com 
vídeo. Com tudo num só sistema, o mesmo operador 
pode monitorar o vídeo e o controle de acesso. 
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Acesso  
fácil de 
gerenciar
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Não importa se você tem 
necessidades pequenas 
ou grandes em termos de 
controle de acesso, temos 
soluções que incluem 
todos os componentes 
necessários, desde o 
software gerenciado 
pelo operador até as 
credenciais carregadas 
pelo usuário e muito mais. 

Produtos que 
oferecerem 
um controle de 
acesso mais 
inteligente 

Os módulos de repetição 
de E/S de rede são usados 
para integrar sistemas de 
segurança de terceiros 
para detectar intrusão, 
definir painéis de alarme, 
controle de elevador e 
controle de gabinete. 

Os controladores de 
porta de rede autenticam 
e autorizam acesso 
e gerenciam leitores 
e fechaduras para 
controlar a porta.   

Os interfones de rede podem 
controlar o acesso remotamente via 
comunicação direta com o operador 
ou verificação visual de um código QR. 

Leitores de cartões 
ou códigos QR 
para uso interno e 
externo.  

Os alto-falantes da rede emitem 
áudio ao vivo claro ou mensagens 
pré-gravadas para funcionários ou 
visitantes indesejados. 

Software de gerenciamento de 
acesso para sistemas de pequeno 
a grande porte, com um grande 
número de portas ou regras de 
acesso altamente complexas.  

Credenciais na 
forma de códigos QR, 
cartões de acesso e 
chaveiros que não 
exigem contato.
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Atenda às necessidades de uma sociedade que prioriza os 
dispositivos móveis usando acesso via código QR com o 
AXIS Barcode Reader. É um aplicativo baseado na borda 
escalável e fácil de instalar que transforma alguns interfones 
e câmeras Axis em um leitor de código QR. A solução oferece 
acesso contínuo sem o custo, complicações ou desperdício 
decorrentes da compra, gerenciamento e descarte de cartões 
físicos. Com a substituição dos cartões de plástico pelas 
credenciais digitais, você pode reduzir sua pegada ambiental. 

O Axis Barcode Reader possibilita acesso fácil aos visitantes. 
Tudo começa com a instalação da função em um interfone ou 
câmera Axis. Depois de saber quando seu visitante chegará, 
você cria um código QR para ele com data e hora de validade. 
Um e-mail com o código QR é enviado ao visitante, que pode 
armazená-lo no próprio dispositivo móvel ou imprimi-lo. 
Quando o visitante chega, ele apresenta o código ao interfone 
e à câmera Axis, cuja qualidade de imagem otimizada 
combina análises inteligentes e processamento baseado na 
borda para reconhecer a credencial. Os dados relevantes 
são então enviados para um controlador de porta Axis, 
concedendo acesso.

Acesso tranquilo 
com o nosso leitor 
de código QR 
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Tecnologia aberta que 
gera interoperabilidade 
A plataforma aberta da Axis é flexível, escalável 
e fácil de integrar, sendo compatível com muitos 
parceiros, hardware de terceiros e soluções de 
software diferentes. Nosso compromisso com as 
parcerias tornou a Axis a marca de câmeras mais 
integrada do mercado. Essa interoperabilidade 
significa que você pode adicionar mais recursos à 
medida que suas necessidades crescem. 

Estímulo à segurança 
cibernética
A Axis é líder em soluções de segurança e tem um 
histórico excelente em manter os dados protegidos, 
seguros e em conformidade. Tornamo-nos especialistas 
em avaliar riscos e construir processos de proteção 
de dados em todos os níveis da nossa oferta para 
imóveis comerciais, sempre em conformidade com as 
políticas, regulamentações e leis atuais e futuras. 

Por que escolher 
a Axis para 
fazer controle 
de acesso 
baseado em IP? 
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• Uma plataforma aberta 
que possibilita fácil 
integração 

• Flexível e escalável 
à medida que as 
necessidades crescem

• Uma solução completa 
• Software fácil de gerenciar  
• Controle seguro de dados



Hustler Equipment, Hastings, Nova Zelândia 

“Do ponto de vista da Hustler, todo 
o processo foi simples e indolor, 
e a flexibilidade e qualidade dos 
equipamentos Axis e da instalação 
da Shadow Solutions foram um 
grande benefício para a Hustler. 
Poderíamos simplesmente ter nos 
concentrado no resultado, em vez 
de nos envolvermos em detalhes 
técnicos. Para nós, a solução é 
um sistema de monitoramento e 
segurança de última geração com 
recursos completos – que integrou 
perfeitamente os recursos de alarme, 
travamento de porta e portão de que 
precisávamos.”
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Histórias de clientes

A Hustler Equipment, da Nova Zelândia, é uma empresa internacional que incorpora eficiência 
no gerenciamento de fazendas e produz algumas das melhores soluções de alimentação para 
gado do mercado. A empresa viu a necessidade de uma plataforma de tecnologia que perdure 
no futuro com integração de CFTV e controle de acesso para melhorar a saúde e a segurança, 
a eficiência operacional e aumentar a facilidade de uso. Eles contrataram a Shadow Solutions 
para criar, implantar e instalar a solução de segurança integrada, que contou com câmeras de 
rede e controladores de porta da Axis. A Shadow Solutions tem uma vasta experiência no uso de 
soluções Axis e optou por implantar o software AXIS Camera Station para acomodar as câmeras e 
o controle de portas, fornecendo monitoramento de acesso local e remoto. 

Arne Currie, Hustler Equipment
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Atender às necessidades 
crescentes com um 
sistema atualizado



24Storage, Estocolmo, Suécia

“Era normal termos computadores 
e placas locais que precisavam 
de serviço e manutenção. Esse era 
um dos principais problemas que 
queríamos resolver e simplificar. 
Agora temos um controlador de porta 
em cada porta, o que é muito simples 
e fácil de instalar e muito fácil de 
manter. Outro recurso que queríamos 
ter é um sistema de câmeras baseado 
em IP. Foi aí que selecionamos a 
Axis, uma empresa que sentíamos 
que estava em outro patamar. Isso é 
importante para nós.”

Agregar valor a 
uma empresa de 
armazenamento 
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Histórias de clientes

A empresa de armazenamento autônomo 24Storage melhorou a experiência do cliente com 
uma plataforma baseada em IP da Axis e uma solução de controle de acesso inteligente.  
A empresa queria facilitar o atendimento aos clientes e poder atendê-los por mais horas.  
Eles escolheram a Axis porque era uma solução baseada em IP e permitia ampliar os negócios 
sem limitações. A empresa precisava de equipamentos que fossem confiáveis e pudessem 
ser usados em muitos locais ao mesmo tempo. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi 
instalar o controle de acesso baseado em IP na nova plataforma Axis. 

-Michael Fogelberg, Fundador da 24Storage e Membro do conselho administrativo

eBrochure| Imóveis mais inteligentes e seguros com controle de acesso



Sobre a Axis Communications
A Axis possibilita um mundo mais inteligente e 
seguro criando soluções para melhorar a segurança 
e o desempenho comercial. Como uma empresa de 
tecnologia de rede e líder do setor, a Axis oferece 
soluções de sistemas de videomonitoramento, 
controle de acesso, interfone e áudio. Eles são 
incrementados com o uso de aplicativos de análise 
inteligentes e têm como base um treinamento 
de alta qualidade. A Axis tem cerca de 4.000 
funcionários dedicados em mais de 50 países e 
colabora com parceiros de tecnologia e integração 
de sistemas em todo o mundo para fornecer 
soluções aos clientes. A Axis foi fundada em 1984 e 
sua sede fica em Lund, na Suécia.

Para mais informações por favor visite: 
www.axis.com/solutions/commercial-real-estate

©2022 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX 
são marcas comerciais registradas da Axis AB em várias jurisdições. Todas as outras 
marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários. 


