
 
 
 
 
 
 
 

 

AXIS Camera Station - Agenda voor Webex 
gebaseerde online training 
 
Deze online training, gebaseerd op het Webex Training Center, is verdeeld in twee theoretische modules* (A en B), die van 08:30 tot 
12:00 uur plaatsvinden. Deelname aan deze modules is noodzakelijk om deze training te voltooien. De praktijkoefeningen worden 
buiten de theoretische modules op eigen gelegenheid uitgevoerd. 
 
De inhoud van de modules is als volgt verdeeld: 
 

1. Module A 
a. Oplossingen  

i. Axis VMS overzicht 
ii. Axis all-in-one apparaat (AXIS Camera Station S22 Appliance Series) 

iii. Axis netwerkvideorecorders (AXIS Camera Station S11 Recorder Series) 
iv. Axis client systemen (AXIS Camera Station S90 Serie) 
v. Axis software (eigen platform) 

vi. System as a Service 
b. Installatie en integratie 

i. Netwerktopologie en PoE 
ii. Externe opslag gebruiken 

iii. AXIS S22/S11 Inbedrijfstelling 
iv. AXIS Camera Station 5 Server en client installatie 
v. AXIS Camera Station 5 Server configuratie 

vi. Apparaten detecteren en integreren 
vii. Opslagbeheer instellen en gebruik van een NAS 

viii. Internetverbinding en ARSA (remote video access) 
c. Afsluiting 

i. Uitleg over de praktijkoefeningen (deel A) 
ii. Vragen en antwoorden en eindbijeenkomst 

2. Module B 
a. Bespreking van de resultaten van de praktijkoefeningen 
b. Onderhoud van het systeem 

i. Systeemstructuur en diensten 
ii. Database onderhoud (GUI) 

iii. Health monitoring 
iv. Evalueren van systeemmeldingen 
v. Probleemoplossing en technische ondersteuning 

vi. Systeembeveiliging (systeemupdate, toegang, communicatie) 
c. Gebruikersomgeving 

i. Gebruikersbeheer (Windows en AXIS Camera Station 5) 
ii. Gebruikersrechten en rollen 

iii. Gebruikersinterface aanpassen 
iv. Videomanagement en export 
v. Toegang op afstand 

d. Oefeningen (deel B) 
i. Uitleg over de praktijkoefeningen (deel B) 

ii. Vragen en antwoorden en eindbijeenkomst 
 



 
 
Deze online training omvat een AXIS M1135 Network Camera en 1 x AXIS Camera Station Core Device License (pakket van 4)**. De 
meegeleverde camera wordt gebruikt voor de praktijkoefeningen. De praktische oefeningen worden uitgevoerd buiten de 
theoretische modules om, zonder tijdsbeperkingen. 
 
*De respectievelijke data voor de online trainingsmodules zijn te vinden op de homepage 
**De meegeleverde AXIS M1135 Network Camera en 1 x AXIS Camera Station Core Device License (pakket van 4) vereist deelname 
aan de theoretische modules. 
 
 
 
 

 

 


