
AXIS Camera Station

Efficiënt toezicht 
en meer.
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Met de videobeheersoftware van 
AXIS Camera Station heeft u een 
efficiënt bewakingssysteem binnen 
handbereik. De intuïtieve interface is 
eenvoudig in gebruik, zelfs voor de 
ongeoefende gebruiker.

Veilig blijven
Een beveiligingsoplossing met AXIS Camera Station is 
eenvoudig in gebruik en in onderhoud. Hiermee kunt u 
uw beveiliging goed regelen en houdt u tijd over om u te 
concentreren op uw core business. 

De Axis-oplossing biedt ook mogelijkheden om functies 
toe te voegen voor een efficiëntere bedrijfsvoering en een 
betere beveiliging. Denk aan een eenvoudige manier van 
communiceren met uw bezoekers, veilige in- en uitgangen, 
afschrikkende geluiden, en nog veel meer. U bouwt zo aan een 
schaalbare oplossing, die voldoet aan al uw bewakingswensen. 

Belangrijkste 
voordelen

> Moeiteloze bediening 
> Efficiënt toezicht
> Eenvoudig uitbreidbaar systeem 
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De software van AXIS Camera Station is zeer 
gebruiksvriendelijk. Met de duidelijke, grafische 
gebruikersinterface kan zelfs een ongeoefende gebruiker 
eenvoudig navigeren, incidenten beheren en actie ondernemen. 
De software is beschikbaar in 20 talen en dus geschikt voor 
een groot aantal gebruikers wereldwijd.

Duidelijke identificatie
Met de intuïtieve bediening 
van PTZ-camera's en de 
ondersteuning voor panorama- en 
multisensorcamera's krijgt u een 
volledig beeld van uw vestiging 
en kunt u incidenten duidelijk 
identificeren.

AXIS Mobile  
Viewing app
Met de AXIS Mobile Viewing 
app kunt u zien wat er op uw 
locatie gebeurt. Met de app kunt 
u eenvoudig meerdere systemen 
en functies bekijken en gebruiken, 
zoals live view, bediening van 
PTZ-camera's (pan/tilt/zoom), 
tijdslijnvisualisatie van opgenomen 
gebeurtenissen en export van 
videobeelden.
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Moeiteloze bediening 
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Krachtige afhandeling 
van gebeurtenissen 

Gebruik verschillende 
bronnen - zoals video-analytics 
en radar - om waarschuwingen te 
ontvangen, gebeurtenissen af te 
handelen en acties te initiëren.

Snel videobeelden 
doorzoeken, ophalen 
en exporteren   
 
Gebruik de scrubbing-functie 
om tegelijkertijd beelden van 
meerdere camera's te doorzoeken. 
Met de slimme zoekfunctie kunt 
u binnen enkele seconden uren 
aan HD-opnames doorzoeken. 
Met de tijdlijnvisualisatie kunt u 
vervolgens snel bewijsmateriaal 
ophalen en exporteren.

Intuïtieve 
gebruikersinterface
De gebruikersinterface is voorzien 
van flexibele live-view lay-outs, 
plattegronden en webpagina's. 
Met behulp van de eenvoudige 
'drag-and-drop'-functie kan de lay-out 
aangepast worden aan de wensen van de 
operator. Actieknoppen kunnen worden 
toegevoegd, bijvoorbeeld om deuren op 
afstand te openen of andere apparaten te 
bedienen. Alarmen zijn duidelijk zichtbaar, 
zodat de operator direct actie kan 
ondernemen.
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Efficiënt  
toezicht...
Een camera-aanbod 
dat voldoet aan uw 
eisen en wensen
Heeft u een robuuste buitencamera nodig? 
Of juist een onopvallende oplossing voor 
een gevoelige omgeving? Een thermische 
camera of zelfs een panorama-camera? 
Axis heeft altijd een netwerkcamera die 
voldoet aan uw wensen. Onze camera's 
bieden uitstekende HDTV-videobeelden 
voor identificatiedoeleinden, ongeacht de 
verlichtingsomstandigheden, grootte en/of 
lay-out van de ruimtes die bewaakt moeten 
worden. 

Eenvoudig toegang tot handige 
camerafuncties
Met AXIS Camera Station profiteert u 
van camerafuncties die resulteren in een 
effectievere bewaking. Denk bijvoorbeeld 
aan een 'corridor format', dat het toezicht 
in smalle gangen vergemakkelijkt;  Electronic 
Image  Stabilization, een functie die zorgt 
voor een scherp beeld in situaties waar 
een camera onderhevig is aan trillingen; 
eenvoudige uitgangscontrole voor het 
beheer van externe apparaten, zoals lichten, 
sirenes, etc. Om de betrouwbaarheid van 
het systeem nog verder te verbeteren, 
ondersteunt AXIS Camera  Station fail-over 
opnames door beeldmateriaal tijdelijk op de 
SD-kaart van de netwerkcamera op te slaan.

AXIS Camera 
Station voor heldere 
identificatie
De kern van AXIS Camera Station is een 
uitstekend presterende videoweergave 
van scherpe, storingsvrije beelden, zelfs 
wanneer het snel bewegende objecten 
betreft. Om verdere identificatie te 
vergemakkelijken en opslagruimte te 
besparen, biedt AXIS Camera Station 
een eenvoudige schaalbare, on-camera 
Video Motion Detection-functie met 
valsalarmfiltering. De beelden worden 
op een veilige manier geëxporteerd naar 
de autoriteiten en kunnen eenvoudig 
afgespeeld worden in de meeste 
videospelers of meegeleverde mediaspeler.

Kant-en-klaar of eigen 
samenstelling
Axis biedt niet alleen het juiste systeem 
dat past bij al uw behoeftes, we bieden ook 
eersteklas ondersteuning. Kies voor een 
totaaloplossing  met een van onze kant-
en-klare recorders waarin het AXIS Camera 
 Station al geïnstalleerd is. Of bouw uw eigen 
systeem op met behulp van onze software 
en standaard pc's en servers. De keuze is 
aan u. Ongeacht uw keuze, bieden wij alleen 
de beste kwaliteit. Ook heeft u altijd de 
mogelijkheid om uw systeem aan te passen 
aan veranderingen binnen uw organisatie.
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Elektronische 
beeldstabilisatie (EIS)
Wind of langsrijdend verkeer kan verstorend 
werken op de stabiliteit van camera’s die 
bevestigd zijn aan hoge palen of vlak bij drukke 
wegen.  Beelden zijn dan vaag en kunnen 
niet goed bekeken worden. EIS beperkt de 
gevolgen van vibratie en trillen. Daarmee krijgt 
u betrouwbare beelden en een kosteneffectieve 
installatie. 

Zipstream
De Zipstream-technologie van Axis bestaat 
uit een aantal dynamische functies die de 
videostream van de netwerkcamera’s in 
realtime analyseert en optimaliseert. Scènes 
waarin relevante dingen gebeuren worden 
in volledige resolutie en maximale kwaliteit 
opgenomen. Niet-relevante gebieden worden 
eruit gefilterd, zodat de bandbreedte en 
opslagruimte optimaal gebruikt kan worden. 

Lightfinder
Camera’s uitgerust met de Axis Lightfinder 
technologie zijn extreem lichtgevoelig en 
kunnen kleurbeelden leveren in 0,18 lux. De 
geluidsdemping is ook aanzienlijk verbeterd 
in vergelijking met andere bewakingscamera’s 
op de markt. Dit leidt in combinatie met 
de lichtgevoeligheid van de sensor tot een 
superieure beeldkwaliteit.

WDR - Forensic Capture
Geavanceerde algoritmes dempen het 
geluidsniveau en verbeteren het beeldsignaal, 
zodat elk detail in de scène zo goed mogelijk 
wordt weergegeven. Dit resulteert in 
videobeelden die in hoge mate geoptimaliseerd 
zijn voor forensische doeleinden. Alle details, 
zowel in donkere als in lichte ruimtes, worden 
tegelijkertijd vastgelegd, zelfs wanneer de 
verlichtingsomstandigheden gecompliceerd zijn. 

ACAP

Meer informatie vindt u op 
www.axis.com/products/axis-camera-station

…en meer  
Profiteer optimaal van het uitgebreide 
aanbod aan Axis-producten en 
technologieën.
Uw Axis-systeem kan meegroeien met uw wensen en eisen. Het is 
een betrouwbare investering die u alles biedt wat u nodig hebt om uw 
bedrijfsvoering te ondersteunen, allemaal van één leverancier.   

Verbeterde beveiliging 
met speakers 
Stel geplande of geactiveerde 
berichten in voor communicatie 
op afstand met medewerkers of 
verjaag indringers.

Manage leveringen en 
bezoekers aan de deur
Voeg een deurstation toe aan uw 
systeem en communiceer met 
bezoekers, houd controle over de 
ingang.

Bedien andere 
apparatuur
Voeg een I/O-module aan uw 
systeem toe, zodat u kunt 
verbinden met deurschakelaars, 
controlelichten, slagbomen en 
andere apparatuur.

Voeg analytics toe
Wilt u de efficiëntie van uw 
bewakingsoplossing verbeteren? 
Kies dan een applicatie van Axis of 
bekijk een van de andere slimme 
oplossingen die de Axis-partners 
aanbieden in de ACAP-galerie. 

Meer voordelen voor u

Innovatie hoort bij ons
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Over Axis Communications
Axis maakt een slimmere en veiligere wereld mogelijk, door netwerkoplossingen te ontwikkelen 
die inzicht bieden in het verbeteren van de veiligheid en nieuwe manieren van zakendoen. 
Als marktleider in netwerkvideo biedt Axis producten en diensten voor videobewaking 
en beeldanalyse, toegangscontrole en audiosystemen. Axis heeft ruim 3.000 toegewijde 
werknemers in meer dan 50 landen en werkt samen met een wereldwijd netwerk van partners 
om klantspecifieke oplossingen te leveren. Axis is opgericht in 1984 en heeft zijn hoofdkantoor 
in Lund, Zweden.
 
Ga naar onze website www.axis.com voor meer informatie over Axis.
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