
Dlaczego warto stosować 
sieciowe rejestratory wideo 
Axis?
ŁATWE W INSTALACJI, NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA REJESTRUJĄCE
W otaczającym nas świecie jest coraz więcej technologii inteligentnych, 
które są ze sobą mocno zintegrowane. Opracowując rozwiązanie z 
zakresu bezpieczeństwa, chcesz mieć pewność, że będzie ono działać 
bez najmniejszych problemów. Wszystkie elementy (narzędzia, 
oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym, rejestrator, 
kamery, głośniki, kontrola dostępu) są ze sobą ściśle zintegrowane, 
dzięki czemu zapewniają niezrównany komfort użytkowania. Gotowa 
konfiguracja fabryczna ułatwia obsługę i eliminuje problemy z 
instalacją za sprawą narzędzia AXIS Site Designer, przybornika 
rejestratora Axis oraz uproszczonego licencjonowania. 

W rejestratorach jest fabrycznie zainstalowane całe potrzebne 
oprogramowanie, w tym aplikacja do zarządzania materiałem 
wizyjnym z licencjami. Axis jako jeden punkt kontaktu to gwarancja, 
że każdy problem zostanie szybko i sprawnie rozwiązany. Wszystkie 
elementy sprzętowe, takie jak procesor, dyski twarde i karta graficzna, 
a także pojemność pamięci masowej są zoptymalizowane pod kątem 
niezawodnego dozoru w ultrawysokiej rozdzielczości oraz objęte 
5-letnią gwarancją.

6 ZALET WYBORU SIECIOWEGO REJESTRATORA WIDEO AXIS
Specjalnie opracowane rozwiązanie rejestrujące
Starannie dobrane komponenty:
> Optymalny standard konstrukcji
> Najlepsze komponenty do zastosowań w systemach dozoru
> Maksymalna zgodność i niezawodność
> Maksymalna stabilność systemu w wielu scenariuszach

Idealne dopasowanie do produktów Axis
>  Urządzenie przetestowane i zweryfikowane razem z produktami 

i oprogramowaniem Axis
> Rozwiązanie niezawodne obecnie i w przyszłości
>  W zestawie oprogramowanie AXIS Camera Station  

z licencjami
> Rozwiązanie rejestrujące gotowe do pracy po rozpakowaniu
> Obsługa kamer innych firm*

Certyfikowane rozwiązanie — w całości od jednego 
dostawcy
> Rozwiązanie rejestrujące z globalną certyfikacją
>  Zakup wszystkich komponentów w Axis, możliwość 

zharmonizowania terminów dostaw
>  Jeden punkt kontaktu w sprawie pomocy przed sprzedażą, 

pytań dotyczących konfiguracji i wsparcia posprzedażowego — 
w odniesieniu do całego systemu

Narzędzia Axis ułatwiające instalację
>  Pakiet AXIS Camera Station Integrator Suite — od 

projektowania przez instalację i weryfikację po zarządzanie
>  Intuicyjny kreator instalacji, skracający jej czas i eliminujący 

problemy
>  Przybornik rejestratora Axis dla ułatwienia czynności 

konserwacyjnych
>  Funkcja odzyskiwania rejestratora sieciowego Axis, umożliwiająca 

tworzenie kopii zapasowych i reinstalację systemu
> Zestaw Axis do uaktualniania systemu operacyjnego

Jakość Axis, najwyższy poziom wsparcia i minimum 
obsługi 
> Axis wspiera całe kompleksowe rozwiązanie
> Axis wykonuje aktualizacje sprzętu
> Terminowe wprowadzanie poprawek i eliminowanie luk
> Szeroki zakres wsparcia i usług gwarancyjnych
> 5-letnia gwarancja na wszystkie produkty

Kontrola nad całkowitym kosztem posiadania
> Prosty model licencjonowania
> Opłata początkowa — bez dodatkowych kosztów
> Wszystko wliczone w cenę licencji
> Usługi dotyczące sprzętu zawarte w cenie produktu

1

2

3

4

5

6

*Oprogramowanie AXIS Camera Station wymaga zgodności urządzeń innych firm ze specyfikacją ONVIF 
profil S oraz ich zweryfikowania przy użyciu narzędzia AXIS Camera Station Device Compatibility Tool.



WERYFIKACJA PROJEKTU

WIĘCEJ NIŻ REJESTRATOR

REJESTRATORY AXIS — SPOKÓJ I PEWNOŚĆ

INTEGRACJA
Sieciowe rejestratory wideo Axis to 
urządzenia gotowe do pracy od razu po 
rozpakowaniu. Zostały one przetestowane i 
zweryfikowane z innymi produktami Axis, aby 
stworzyć idealnie zintegrowane rozwiązanie 
na miarę zarówno obecnych, jak i przyszłych 
wyzwań.

MONITOROWANIE STANU
Portal monitorowania stanu umożliwia 
monitorowanie wszystkich posiadanych 
urządzeń Axis oraz uzyskiwanie informacji 
o ich stanie, na przykład na temat tego, czy 
kamery i serwery są online.

SERWIS I WSPARCIE
Jeden punkt kontaktu w zakresie wsparcia 
technicznego, pytań dotyczących konfiguracji 
i wsparcia posprzedażowego całego systemu 
(rejestratora, oprogramowania do zarządzania 
materiałem wizyjnym, kamer i przełączników).

Więcej informacji:  
www.axis.com/products/network-video-recorders

5-letnia gwarancja

Wsparcie, serwis i licencje 
wliczone w cenę

Elastyczność w zakresie 
pamięci masowej 

Narzędzia do instalacji i 
konserwacji

Jedna firma, jedno źródło wsparcia

Nieograniczone możliwości rozbudowy 
systemu

Kluczowy element kompleksowego 
rozwiązania

Brak cyklicznych opłat licencyjnych
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Niezależnie od tego, czy chodzi o szybkie oględziny obiektu czy o 
szczegółowy i w pełni udokumentowany projekt systemu, narzędzie 
AXIS Site Designer umożliwia łatwe wybieranie urządzeń oraz 
odpowiednich akcesoriów i rozwiązań pamięci masowej. Jeśli nasze 
narzędzia są używane podczas projektowania kompleksowego 
rozwiązania, każdy etap projektu jest poddawany weryfikacji, która 
obejmuje obliczenia dotyczące pamięci masowej, szacunkowe 
określanie przepustowości, licencje, zasilanie, porty, przewidywane 
obszary pokrycia i inne aspekty. Po zainstalowaniu rozwiązania 
wystarczy uruchomić narzędzie weryfikacyjne, które podda system 
testom obciążeniowym, aby zapewnić jego działanie zgodnie z 
oczekiwaniami.


