
Doelen van de training 
De inhoud van de training: 
 
> Introductie Axis Campanion Line 
> Concept ACL (Software: setup wizard en monitor). 
> Basis opstelling camera+SD met ACL software (vervolg) 
> Basis opstelling met recorder met ACL software 
> Live Demo 
> Productselectiecriteria  
> Instellen recorder en network onderdelen ACL 
> Wifi instelling en doel. 
> Remote configuratie ACL + Android apk en IOS App 
> Doorstation on ACL and smartphone SIP 
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Duur: 1 dag (Basis + Uitbreiding) 
Plaats:  Trainingsruimte 
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AXIS COMPANION 
Kleine IP-gebaseerde 
videobewakingsoplossingen 

Omschrijving van de training 
Deze training is een beginnerstraining waarin u theoretische en praktische kennis opdoet over de installatie van kleine 
IP-gebaseerde videobewakingsoplossingen op basis van Axis Companion (AC). AC is gratis software waarmee u 
videobewakingsoplossingen met tot zestien Axis netwerkcamera’s of video-encoders kunt installeren. De deelnemers 
krijgen een inzicht in de opbouw van een IP-gebaseerde videobewakingsoplossing, maken kennis met de benodigde 
onderdelen en leren een installatie uit te voeren. Tijdens de training komen kleine installaties met vier, acht, twaalf of 
zestien Axis netwerkcamera’s en Axis Camera Companion aan bod die plaatselijk of op afstand (externe toegang via het 
internet) worden bediend. Deze training geeft deelnemers het overzicht dat ze nodig hebben om kleine 
videobewakingsoplossingen te kunnen ontwikkelen en plaatsen. Het is niet de bedoeling dat ze diepgaande 
achtergrondkennis opdoen. Hiervoor bevelen we de tweedaagse basistraining netwerkvideo aan. 
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Voor wie is de training bedoeld? 

Deze training is bedoeld voor elektriciens, technici en systeeminstallateurs die kennis willen opdoen over de installatie 
van kleine IP-gebaseerde videobewakingsoplossingen tot en met zestien netwerkcamera’s/video-encoders. 
 
 

Voorwaarden 
Voor deze training is het prettig als deelnemers beschikken over basiskennis over het gebruik en de configuratie van 
pc’s (Windows-besturingssystemen), net als basiskennis op het gebied van netwerktechniek. 
 
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: 
 
> Intel-processor van min. 1,6 GHz of vergelijkbare AMD-processor 
> 1G RAM-geheugen, 5 GB vrije ruimte op de harde schijf 
> USB slot, grafische kaart met 256 MB RAM 
> Windows 7 of 10 met de nieuwste servicepacks, met Internet Explorer 11. 
 
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). 
 

https://www.axis.com/nl/nl/learning/classroom-training

