
Vigilância eficiente, e 
muito mais.

AXIS Camera Station



Segurança e 
proteção
Soluções que utilizam o AXIS Camera Station são fáceis de usar 
e manter, o que possibilita que você solucione problemas, como 
aqueles relacionados à proteção, para poder se concentrar nos seus 
negócios. 

Para ter operações mais eficientes e uma proteção melhor, você 
também pode adicionar funções, como comunicação com os 
visitantes, proteção para entradas e saídas, áudio para desencorajar 
invasões e muito mais, permitindo criar uma solução dimensionável, 
que atenda a todas as suas necessidades de vigilância. .

Principais 
benefícios

> Operação simplificada 
> Vigilância eficiente
>  Facilidade para ampliar o  

sistema 
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O software de gerenciamento de 
vídeo AXIS Camera Station coloca 
ao seu alcance uma vigilância 
eficiente, com uma interface intuitiva 
que é fácil de operar – até mesmo 
para usuários ocasionais.
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Operação simplificada   
O software AXIS Camera Station foi desenvolvido pensando 
no usuário. A interface gráfica do usuário é simples e facilita 
a navegação, o gerenciamento de incidentes e a adoção de 
medidas, até mesmo para usuários ocasionais. Além disso, ele 
é compatível com mais de 20 idiomas, o que o torna acessível 
para usuários em todo o mundo.

Aplicativo AXIS Mobile  
Viewing
O aplicativo AXIS Mobile Viewing 
permite que você acompanhe os 
eventos que ocorrem em  suas 
instalações.
Ele oferece fácil acesso a vários 
sistemas e recursos, como a 
visualização ao vivo, o controle 
de câmeras PTZ (pan/tilt/zoom), 
a visualização de uma linha do 
tempo dos eventos registrados e a 
exportação de vídeos.

Identificação nítida
O controle intuitivo das câmeras 
PTZ e a compatibilidade com 
câmeras panorâmicas e câmeras 
multi-sensores viabilizam o 
reconhecimento completo do local 
e uma identificação clara dos 
incidentes.
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Interface de usuário 
intuitiva
A interface do usuário apresenta recursos 
flexíveis, layouts de visualização ao vivo, 
mapas e exibição de páginas da Web.
 O layout pode ser adaptado às 
necessidades diárias do operador usando 
ferramentas simples, do tipo arrastar 
e soltar. Além disso, é possível incluir 
botões de ação para abrir portas para 
visitantes ou controlar outros dispositivos 
remotamente. Os alarmes são claramente 
visíveis, permitindo que o operador tome 
medidas imediatas.
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Pesquisa, recuperação e 
exportação rápidas dos 
vídeos 
 
Pesquise gravações de várias câmeras 
ao mesmo tempo, usando a função de 
controle deslizante. A funcionalidade 
de pesquisa inteligente permite realizar 
buscas rápidas em  horas de gravações 
HD em apenas alguns segundos, ao 
mesmo tempo que a visualização de linha 
do tempo possibilita a recuperação e a 
exportação rápidas das evidências.

Uma abordagem  
eficaz dos eventos 

Você pode receber notificações, 
administrar eventos e disparar 
ações de diversas fontes, como 
analíticos de vídeo, radares e 
outras entradas.
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Vigilância  
eficiente…
Um portfólio de 
câmeras que atende  
às suas necessidades
Não importa se você precisa de câmeras 
robustas para áreas externas, produtos 
discretos para ambientes vulneráveis, 
câmeras térmicas ou, até mesmo, câmeras 
panorâmicas: a Axis tem uma câmera 
de rede adequada às necessidades de 
vigilância de suas instalações. Nossas 
câmeras oferecem vídeos em HDTV para 
identificação, com excelente qualidade, 
independentemente das condições de 
iluminação, extensão e/ou layout das áreas 
monitoradas. 
  
Fácil acesso às funções úteis  
da câmera
Com o AXIS Camera Station, você se 
beneficia de recursos da câmera que 
tornam a vigilância mais eficiente. Isso 
inclui o formato corridor, que proporciona 
uma vigilância eficiente para corredores 
estreitos; a Estabilização Eletrônica da 
Imagem, que garante vídeos nítidos em 
situações em que a câmera está sujeita 
a vibrações; e a saída fácil da câmera, 
um controle que gerencia dispositivos 
externos, como luzes, sirenes e muito 
mais. Para aumentar ainda mais a 
confiabilidade do sistema, o AXIS Camera 
 Station é compatível com gravações à 
prova de falhas, armazenando imagens 
temporariamente no cartão SD da câmera 
de rede.

AXIS Camera Station 
para identificações 
claras
A base do AXIS Camera Station é a 
renderização de vídeos de alto desempenho, 
que gera vídeos nítidos e livres de 
instabilidade, mesmo em cenas com objetos 
que apresentam movimentos rápidos. Para 
facilitar ainda mais a identificação e poupar 
espaço de armazenamento, o AXIS Camera 
Station oferece Detecção de Movimento 
por Vídeo na câmera, que é facilmente 
dimensionável e conta com filtragem de 
alarmes falsos. Os vídeos são exportados 
para as autoridades com segurança, e 
podem ser facilmente visualizados na 
maioria dos reprodutores de vídeos comuns 
ou usando o reprodutor de vídeo fornecido.

Sistemas prontos para 
usar ou criados por você
Com a Axis, você não recebe apenas o 
sistema ideal para atender a todas as suas 
necessidades: você também recebe suporte 
de primeira linha. Escolha uma de nossas 
soluções integrais, com um de nossos 
gravadores prontos para usar, gravar e 
pré-carregados com o AXIS Camera  Station. 
Ou crie seu próprio sistema, usando nosso 
software em conjunto com computadores 
e servidores padrão. A escolha é sua. Não 
importa o sistema que escolher, você terá 
a certeza de poder confiar no melhor 
desempenho e na flexibilidade necessária 
para adaptar seu sistema, para que ele 
cresça com você.



…e muito mais!  
Aproveite ao máximo a abrangente série 
de produtos e tecnologias da Axis

Conforme suas necessidades crescem, seu sistema Axis também pode 
ser expandido. É um investimento confiável, que oferece tudo o que 
você precisa para apoiar suas operações, e tudo de um só fornecedor. 

AXIS Camera Station Vigilância fácil e eficiente  | 7

Segurança melhorada 
com alto-falantes 
Configure mensagens 
acionáveis ou programadas para 
comunicação remota com sua 
equipe ou para deter invasores.

Controle entregas e 
visitantes
Adicione um porteiro eletrônico 
ao seu sistema para identificar e 
se comunicar com os visitantes, e 
controlar a entrada.

Controle de outros 
equipamentos
Inclua um módulo de E/S ao 
seu sistema para conectar 
interruptores de portas, controlar 
luzes, abrir/fechar barreiras e 
muito mais.

Acrescente análises
Para aprimorar a eficiência da 
vigilância, escolha um aplicativo 
da Axis ou descubra outras 
soluções inteligentes, fornecidas 
pelos parceiros da Axis, na galeria 
da ACAP. 

Estabilizador Eletrônico de 
Imagens (EIS)
Câmeras instaladas em postes altos ou 
próximas a estradas movimentadas podem ser 
desestabilizadas pelo vento ou pelos veículos em 
trânsito, e as imagens geralmente ficam borradas e 
são difíceis de visualizar. O EIS minimiza os efeitos 
da vibração e da desestabilização de maneira 
eficaz, para fornecer imagens confiáveis e uma 
instalação econômica. 

Zipstream
A Tecnologia Axis’ Zipstream é composta por uma 
coleção de recursos dinâmicos, que analisam e 
otimizam em tempo real os streams de vídeo das 
câmeras de rede. Cenas contendo detalhes de 
interesse são gravadas com qualidade e resolução 
máximas, ao mesmo tempo em que áreas que não 
sejam essenciais são filtradas, para proporcionar 
o nível de uso ideal da largura de banda e do 
armazenamento. 

Lightfinder
Câmeras com a tecnologia Lightfinder da Axis 
têm extrema sensibilidade à luz, e podem 
fornecer imagens coloridas sob luminosidade 
de até 0,18 lux. A redução de ruídos também é 
consideravelmente melhorada, se comparadas 
a qualquer câmera de vigilância do mercado, o 
que, em combinação com a sensibilidade à luz do 
sensor, resulta em qualidade de imagem superior.

WDR – Captura forense
Algoritmos sofisticados reduzem os níveis de 
ruídos e aumentam o sinal da imagem, para que 
cada detalhe da cena seja exibido da melhor 
maneira possível. O resultado são vídeos altamente 
otimizados para finalidades forenses, garantindo 
que todos os detalhes em áreas claras e escuras 
sejam capturados ao mesmo tempo, mesmo em 
cenas com condições complexas de iluminação. 

ACAP

Mais benefícios para você

Sempre oferecendo inovações

Para obter mais informações, visite 
www.axis.com/products/axis-camera-station



A Axis viabiliza um mundo mais inteligente e seguro ao criar soluções em rede que permitem 
aprimorar a segurança e apoiar novas formas de gerir os negócios. Como líder no setor de vídeo 
em rede, oferece produtos e serviços para sistemas de videomonitoramento, analíticos de vídeo, 
controle de acesso e áudio. A Axis possui mais de 3.000 funcionários em mais de 50 países e 
colabora com parceiros em todo o mundo para entregar soluções customizadas. A Axis foi fundada 
em 1984 e tem sua sede em Lund, Suécia.

Para mais informações sobre a Axis, acesse www.axis.com 

©2019 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC e VAPIX são marcas registradas 
ou aplicações de marcas comerciais da Axis AB em várias jurisdições. Todos os outros nomes de empresas e 
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Sobre a Axis Communications
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