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Omschrijving van de training
Tijdens deze cursus schaaft u uw theoretische en praktische kennis over planning en configuratie bij met behulp van het
AXIS Store Optimization pakket. Met AXIS Store Optimization krijgt de exploitant van bijvoorbeeld een winkelketen een
beter overzicht van het gedrag en de activiteiten van zijn klanten. Door de Optimization-onderdelen op bepaalde Axiscameramodellen toe te passen, kan het gedrag van de klanten worden geanalyseerd. Die gegevens zijn op hun beurt
nuttig om de personeelsbezetting te optimaliseren of maatregelen te treffen die de verkoop moeten opkrikken.
De IP-camera's moeten op specifieke locaties worden geïnstalleerd en nauwkeurig worden geconfigureerd. Alleen dan
kunnen ze betrouwbare gegevens opleveren.
Tijdens deze cursus leert u hoe u AXIS Store Optimization optimaal benut. Idealiter volgen deelnemers eerst de
tweedaagse basiscursus Netwerkvideo.

Praktische
oefeningen

Doelen van de training
De inhoud van de training:
De volgende elementen komen aan bod:
> onderdelen en toepassingsgebieden van het AXIS Store Optimization pakket;
> argumenten voor klanten om het AXIS Store Optimization pakket te gebruiken;
> plannings- en installatietips voor de camera's;
> cameraconfiguratie op basis van voorbeelden uit de praktijk;
> registreren en evalueren van verslagen;
> algemene voorwaarden met betrekking tot gegevensbescherming;
> gebruik van IP-audiosystemen voor uitgebreidere functies.
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Voor wie is de training bedoeld?
Deze cursus is bedoeld voor planners en systeeminstallateurs die hun kennis over planning en inrichting willen
bijschaven met behulp van het AXIS Store Optimization pakket.
Voorwaarden
Voor deze cursus is basiskennis over de werking en configuratie van computers (Windows-besturingssystemen) en
netwerktechniek een pluspunt.
Het online aanmeldformulier vindt u op https://www.axis.com/nl/nl/learning/classroom-training

Meer informatie over de trainingsdagen en het cursusgeld krijgt u van ons Axis verkoopkantoor ter plaatse.
Waarop moet ik letten bij training op externe locatie?
Deelnemers aan de basistraining uitgebreide cameraconfiguratie, die niet in Capelle aan den IJssel plaatsvindt,
moeten een laptop met minimaal onderstaande systeemvereisten meebrengen:
Minimaal Intel-processor i5 (bv. 4 Core 2,3 GHz e.d.) of een vergelijkbare AMD-processor
> Minimaal 2 GB RAM-geheugen, 10 GB geheugen vrij op de harde schijf
> Minimaal één vrije USB-A-poort, grafische kaart met 64 MB RAM-geheugen en netwerkaansluiting (RJ-45-Ethernet)
> Windows 7 (64 bit) of hoger, voorzien van de meest recente service packs en updates
> Benodigde webbrowser: Google Chrome® (meest recente versie), Mozilla FireFox® of Apple Safari®
> Lokale beheerdersrechten voor de installatie van software en de configuratie van beveiligings- en netwerkinstellingen

Note : Voor de configuratie software kan u geen Windows XP of MAC OS gebruiken, alsook geen Chromebooks of
Tablet/IPad. Ipad en tablet mag u wel meebrengen voor de Axis Companion APP te installeren.
Bovendien moeten de deelnemers het IP-adres van hun laptop kunnen configureren en bevoegd zijn om
softwareonderdelen en ActiveX-onderdelen te installeren (beheerderrechten vereist).

