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1. Finalidade e benefícios

P: Qual é a finalidade do Axis Certification Program?
R: A finalidade do Axis Certification Program é ajudar profissionais e empresas a comprovar sua 
competência e suas habilidades relacionadas a vídeo vigilância em rede.

P: Quem deve fazer o exame de Axis Network Video Exam?
R: A certificação está aberta a qualquer pessoa que deseje demonstrar suas habilidades e conhecimentos 
sobre a vídeo vigilância em rede. O exame foi desenvolvido especificamente para designers de sistemas 
e profissionais em funções de vendas técnicas.

P: Quais são os benefícios de ser um Axis Certified Professional?
R: O Axis Certification Program ajuda a validar níveis avançados de conhecimento. Para obter a 
certificação, os profissionais precisarão estar familiarizados com as tecnologias, soluções, produtos e 
práticas recomendadas mais recentes de vídeo em rede.

Ter Axis Certified Professionals na equipe é um requisito para se tornar um Parceiro de Soluções Axis. 
Saiba mais aqui: www.axis.com/partners/channel-partner-program

Os benefícios para profissionais e empregadores incluem:
 > O Axis Network Video Exam é um indicador de conhecimentos abrangentes sobre as mais 

recentes tecnologias de vídeo em rede, soluções e práticas recomendadas.
 > Por sua competência, Axis Certified Professionals são altamente respeitados por seus pares e 

colegas. Eles são reconhecidos por arquitetos de sistemas e consultores, que especificam Axis 
Certified Professionals em projetos de grande porte.

 > Ao escolherem seu integrador de vídeo vigilância, a certificação Axis é um diferencial exclusivo 
para os clientes.

 > Ao receber a certificação, os profissionais também recebem:
 - O certificado de Axis Certified Professional
 - O logotipo de Axis Certified Professional
 - O cartão de filiação de Axis Certified Professional

2. Como tornar-se um Axis Certified Professional

P: Onde posso encontrar informações sobre as exigências da certificação e informações sobre o exame?
R: Visite www.axis.com/learning/certification-program/become-certified para saber mais sobre o Axis 
Certification Program.

P: Como devo me preparar?
R: Para ser aprovado no teste, é importante que você esteja bem preparado. A Axis Communications 
Academy oferece um portfólio de aprendizagem abrangente, incluindo tudo o que você saber para ser 
aprovado no Axis Network Video Exam.

Para facilitar sua preparação, listamos todos os treinamentos e recursos relevantes para o programa de 
certificação em um curso de aprendizagem para certificação disponível em 
www.axis.com/learning/certificationget-prepared.

P: Em quais locais os exames são oferecidos?
R: Para garantir que testes de alta qualidade sejam oferecidos em sua região, a Axis estabeleceu uma 
parceria com a Pearson VUE, a líder mundialmente reconhecida em serviços tecnológicos de testes e 
avaliações.

O exame de certificação da Axis está disponível em países selecionados.

Visite www.pearsonvue.com/axis para encontrar o local mais próximo.

P: Qual é o valor da taxa do exame?
R: Para fazer o exame de certificação, a taxa é USD$ 150.
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P: Como posso me inscrever para fazer o Axis Network Video Exam?
R: Primeiro, escolha onde e quando irá fazer o exame: o Axis Network Video Exam está disponível em 
uma ampla rede de centros de teste. Em seguida, há três opções para agendar a realização do exame no 
site da Pearson VUE: www.pearsonvue.com/axis.

 > On-line
 > No local, no centro de teste da região
 > Entrando em contato com serviço de atendimento ao cliente da Pearson VUE

P: Quais informações devo estar preparado para fornecer ao agendar meu exame?
R: Ao agendar seu exame, você deve estar preparado para fornecer todas as informações a seguir. As 
informações pessoais fornecidas serão usadas para criar o cartão de filiação e o certificado.

 > O nome usado para agendar seu exame deve corresponder exatamente ao nome exibido em sua 
identificação, que será apresentada ao centro de teste no dia do exame. A exigência mínima é 
que a identificação seja uma identidade válida emitida pelo governo, contendo seu nome de 
acordo com o alfabeto inglês, sua assinatura e uma foto sua.

 > Sua ID de candidato da Pearson VUE
 > Números de telefone: caso ocorra algum problema, usaremos esses números para entrar em contato.
 > Endereço de correspondência: forneça o endereço para o qual você deseja que sua filiação seja 

enviada.
 > Código do exame - ANVE
 > Endereço de email: é obrigatório o fornecimento de um email válido para realizar a inscrição.
 > Método de pagamento: (www.pearsonvue.com/axis)

P: Qual identificação é exigida no local do centro de teste?
R: Para o Axis Network Video Exam, você deve ter duas formas válidas de identificação, uma com foto 
e ambas com sua assinatura. As formas de identificação principais devem ser originais, estar dentro da 
validade (não expiradas), conter foto, conter assinatura e ser emitidas pelo governo. 

Visite www.pearsonvue.com/axis para obter mais detalhes.

P: Onde posso encontrar informações detalhadas sobre agendamentos de exames, cancelamentos e 
regulamentos do centro de teste?
R: A Pearson VUE fornece ao candidato serviços on-line e assistência por meio de centrais de atendimento 
telefônico. Todas as informações que você precisa para planejar o agendamento do exame estão disponíveis 
no site da Pearson VUE: www.pearsonvue.com/axis

P: Posso remarcar ou cancelar meu agendamento?
R: Você pode cancelar ou reagendar seu exame pelo site da Pearson VUE até 48 horas antes do seu 
início. O não cancelamento ou atrasos na chegada resultarão na perda do pagamento. Isto inclui todos 
os tipos de pagamentos, como cartão de, voucher e dinheiro.

P: Como posso fazer uma solicitação para adaptações especiais?
R: Se você não puder fazer o Axis Network Video Exam usando equipamentos padrão de teste ou dentro 
do período de duração padrão do exame, a Axis se compromete a empregar todos os meios razoáveis 
para realizar adaptações. Entre em contato com a Pearson VUE com antecedência suficiente, no período 
anterior à data do exame, para organizar adaptações especiais. Informações adicionais sobre adaptações 
podem ser encontradas no site da Pearson VUE: www.pearsonvue.com/axis

P: A Axis oferece algum treinamento preparatório?
R: Para ser aprovado no teste, é importante que você esteja bem preparado. A Axis Communications 
Academy oferece um portfólio de aprendizagem abrangente, incluindo tudo o que você saber para ser 
aprovado no Axis Network Video Exam.

Para facilitar sua preparação, listamos todos os treinamentos e recursos relevantes para o programa de 
certificação em um curso de aprendizagem para certificação disponível em 
www.axis.com/learning/certificationget-prepared. 
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P: Quais são os tipos de questões utilizados do exame?
R: > Múltipla escolha: resposta única, respostas múltiplas.

P: Qual é a duração do exame?
R: O limite de tempo padrão do exame é de no máximo 90 minutos. O cronômetro do exame não é 
iniciado até que você visualize a primeira questão. 

P: O que é relatório de pontuação?
R: Após concluir o exame, você pode acessar o site da Pearson VUE e ver sua pontuação. O relatório de 
pontuação inclui informações sobre sua aprovação ou reprovação no exame, e uma indicação de seu 
desempenho por área de conhecimento. Não haverá informações detalhadas sobre as questões certas ou 
erradas.

P: Como a pontuação do exame é calculada?
R: A pontuação para aprovação no Axis Network Video Exam é de 600 pontos em 800. É utilizada uma 
pontuação em escala, iniciando em 200 pontos. A pontuação por questão depende da importância e do 
nível de dificuldade. Se errar uma das alternativas ou não responder à questão, você obterá 0 pontos. 
Não há subtração de pontos para respostas incorretas ou caso você não responda à questão.

3. Após o Exame

P: O que acontece se eu perder meu cartão de filiação da certificação?
R: A Axis não fornece novas cópias de cartões de filiação perdidos.  

P: O que devo fazer caso seja reprovado no exame?
R: Caso não seja aprovado no exame, você deverá aguardar pelo menos quatorze dias após a sua primeira 
tentativa para refazê-lo. Caso não obtenha êxito em uma segunda tentativa, você deverá aguardar pelo 
menos um mês, a partir da data da segunda tentativa, para refazer o Axis Network Video Exam.

Você precisará pagar outra taxa de exame para poder refazê-lo. Após ser aprovado, você não poderá 
refazer o mesmo exame, a menos que os objetivos do mesmo sejam alterados. Sua certificação é válida 
por 36 meses.

P: Por quanto tempo minha certificação é válida?
R: Por 36 meses.

P: Quais são as políticas de recertificação?
R: Um componente essencial de qualquer programa de certificação diz respeito às exigências de 
recertificação. A recertificação demonstra o compromisso dos Axis Certified Professionals em se 
manterem atualizado em relação às novas tecnologias e às mudanças que ocorrem no setor de segurança. 
A Axis exige que os profissionais realizem a recertificação a cada 36 meses, refazendo o exame. Você 
deve realizar a recertificação antes que sua certificação atual expire. 

P: Como faço para receber meu logotipo Axis Certified Professional?
R: Caso tenha fornecido seu email no momento da inscrição, seu logotipo eletrônico será enviado a você 
em um email de confirmação da Axis após a realização do exame. Para fazer perguntas e esclarecer suas 
dúvidas sobre o recebimento do logotipo, envie um email para certification@axis.com.

P: O que devo fazer para receber meu certificado?
R: Em um esforço para reduzir nosso impacto sobre o meio ambiente, a Axis optou por enviar somente 
cópias eletrônicas dos certificados. Caso tenha fornecido seu email no momento da inscrição, seu certi-
ficado eletrônico será enviado automaticamente para o endereço de email fornecido na inscrição. Para 
fazer perguntas e esclarecer suas dúvidas sobre o recebimento do certificado, envie um email para 
certification@axis.com.
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A Axis fornece soluções de segurança para um mundo mais inteligente e seguro. Como líder do 
mercado de vídeo em rede, a Axis impulsiona o setor através do lançamento contínuo de produtos 
de vídeo em rede inovadores e baseados em uma plataforma aberta, oferecendo alto valor 
agregado aos seus clientes através de uma rede mundial de parceiros. A Axis mantém 
relacionamentos de longo prazo com seus parceiros, fornecendo conhecimento e produtos de 
rede inovadores, em mercados novos e já existentes.

A Axis conta com mais de 2.500 funcionários, em mais de 50 países ao redor do mundo, e com o 
apoio de uma rede de mais de 80.000 parceiros. Fundada em 1984, a Axis é uma empresa com 
sede na Suécia e listada na NASDAQ de Estocolmo como AXIS. 

Para obter mais informações, visite nosso site www.axis.com.

Sobre a Axis Communications


