
AXIS Camera Station

Víc než jen spolehlivý 
dohled.
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Buďte v klidu 
a v bezpečí
Řešení využívající AXIS Camera Station se vyznačuje snadným 
používáním i správou. Díky ní se můžete plně soustředit na své 
obchodní aktivity, protože otázku zabezpečení máte vyřešenou. 

Dále můžete přidávat funkce zefektivňující využívání systému a 
zvyšující ochranu, jako jsou například funkce pro snadnou komunikaci 
s návštěvníkem, zabezpečení vchodů a východů, upozornění pomocí 
audia a další. Můžete si tak vytvořit vlastní sestavu, která pokryje 
přesně ty potřeby dohledu, které potřebujete. 

Díky softwaru pro monitoring 
AXIS Camera Station budete 
mít efektivní dohled doslova 
„ve svých rukách“ – rozhraní 
je snadno ovladatelné a 
srozumitelné i pro nezkušeného 
uživatele.

Klíčové 
výhody

> Snadné používání 
> Účinný dohled
>  Snadné rozšíření systému 

o další funkce 
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Snadné používání 
Software AXIS Camera Station je uživatelsky přívětivý. 
Přehledné grafické rozhraní zjednodušuje navigaci, řízení 
incidentů a rychlou reakci i pro uživatele, kteří s ním nepracují 
až tak často. Také podporuje více než 20 jazyků, a výrobek je 
tak dostupný široké škále uživatelů po celém světě.

Aplikace AXIS  
pro prohlížení v 
mobilním zařízení
Aplikace AXIS Mobile Viewing 
umožňuje sledovat dění v celém 
monitorovaném prostoru.
Nabízí snadný přístup k více 
systémům a funkcím, jako je živý 
náhled, ovládání kamer PTZ (otočení 
/ naklonění / přiblížení), vizualizace 
časové osy zaznamenaných událostí 
a export videa.

Jasná identifikace
Intuitivní ovládání PTZ kamer 
a podpora panoramatických a 
multi-senzorových kamer poskytují 
úplné informace o monitorovaném 
prostoru a jasnou identifikaci 
incidentů.



AXIS Camera Station Snadný a účinný dohled  | 5

Účinná správa událostí 
Přijímat oznámení, zpracovávat
události a spouštět akce můžete 
díky různým zdrojům, například z 
video analytiky, radaru a dalších 
vstupních zařízení.

Intuitivní uživatelské 
rozhraní
Uživatelské rozhraní nabízí flexibilní, živé 
zobrazení, možnost otevřít mapy i webové 
stránky. Uspořádání lze přizpůsobit 
každodenním potřebám obsluhy pomocí 
jednoduchého přetažení. K dálkovému 
otevírání dveří pro návštěvníky nebo k 
ovládání jiných zařízení lze také použít 
akční tlačítka. Alarmy jsou jasně viditelné, 
což umožňuje obsluze okamžitě reagovat.

Rychlé prohledávání 
videa, načítání a 
export  
 
Prohledávání záznamů z více 
kamer současně včetně tzv.
scrubbingu. Funkce inteligentního 
prohledávání umožňuje během 
několika sekund projít hodiny HD 
záznamů a vizualizace časové 
osy umožňuje rychle získat a 
vyexportovat důkazy.
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Účinný  
dohled...
Portfolio kamer dle 
vašich potřeb
Bez ohledu na to, zda potřebujete venkovní 
robustní kameru, diskrétní typ pro 
speciální účely, termální, nebo dokonce 
panoramatickou kameru, v nabídce síťových 
kamer Axis vždy najdete produkt vhodný pro 
váš areál a potřeby dohledu. Naše kamery 
poskytují vynikající HDTV video obraz 
pro identifikaci bez ohledu na světelné 
podmínky, velikost a/nebo uspořádání 
monitorovaného prostoru. 

Snadný přístup k praktickým 
funkcím kamery
S AXIS Camera Station získáte spoustu 
výhod a funkcí, které vám zajistí účinnější 
dohled. Ty zahrnují například funkci 
„corridor format“ pro snímání úzkých 
chodeb, elektronickou stabilizaci obrazu 
pro zajištění jasného videozáznamu v 
situacích, kdy je kamera vystavena vibracím, 
snadné ovládání výstupu kamery pro práci s 
externím zařízením, jako například osvětlení, 
sirény, a další. Pro ještě vyšší spolehlivost 
celého systému umožňuje AXIS Camera 
Station dočasné záložní ukládání záznamů 
na SD kartě síťové kamery.

AXIS Camera Station 
pro jasnou identifikaci
Hlavní výhoda AXIS Camera Station spočívá 
v poskytování vysoce výkonného zobrazení 
videa bez záseků a chvění i v prostředí s 
rychle se pohybujícími objekty. Pro ještě 
snadnější identifikaci a úsporu úložného 
prostoru nabízí AXIS Camera Station 
snadno doplnitelnou funkci detekce pohybu 
Video Motion Detection přímo na kameře s 
filtrováním falešných alarmů. Videozáznamy 
jsou bezpečně exportovány pro účely 
orgánů činným v trestním řízení a mohou 
být přehrány na většině běžně dostupných 
videopřehrávačů nebo pomocí poskytnuté 
aplikace.

Standardní produkty i 
sestavy na míru
S Axisem, nezískáte pouze systém pro 
pokrytí všech vašich požadavků. S námi 
totiž navíc získáváte také prvotřídní 
podporu. Vyberte si kompletní end-to-end 
řešení s předinstalovaným systémem  
AXIS Camera Station. Nebo si také můžete 
sestavit vlastní řešení pracující s naším 
softwarem na standardních PC a serverech. 
Výběr je jen na Vás. Ať už si zvolíte jakékoli 
řešení, vždy se můžete spolehnout na jeho 
nejlepší výkon a flexibilitu. Váš systém 
poroste společně s Vámi a Vašimi potřebami.
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Elektronická stabilizace 
obrazu (EIS)
Kamery namontované na vysokých sloupech 
nebo v blízkosti rušných silnic mohou být 
vystaveny otřesům v důsledku působení větru 
nebo projíždějícího provozu. Snímky jsou pak 
často rozmazané a nepřehledné. Funkce EIS 
efektivně minimalizuje účinky vibrací a otřesů. 
Snímky jsou tak věrohodné a celá instalace je 
cenově výhodná. 

Zipstream
Technologie Zipstream Axis využívá soubor 
dynamických funkcí pro analýzu a optimalizaci 
síťového video streamu v reálném čase. Scény 
obsahující důležité detaily jsou zaznamenávány 
v plném rozlišení, zatímco podružné části 
záznamu jsou odfiltrovány pro optimální využití 
šířky pásma a úložiště. 

Lightfinder
Kamery využívající technologii Axis Lightfinder 
jsou extrémně citlivé na světlo a dokáží pořídit 
barevný snímek dokonce již při nízké intenzitě 
0,18 luxů. V porovnání s dohledovými kamerami 
na trhu navíc disponují nesrovnatelně 
propracovanější redukcí šumu. V kombinaci 
s citlivostí senzoru na světlo dosahují daleko 
vyšší kvality obrazu.

WDR – Forensic Capture 

Úroveň digitálního šumu a kvalita obrazového 
signálu byly vylepšeny tak, aby každý 
detail scény byl zobrazen tím nejlepším 
způsobem. Výsledkem je video, které je vysoce 
optimalizované pro forenzní účely a zajišťuje 
zaznamenání všech detailů, jak v tmavých, 
tak v přesvětlených částech současně – i v 
prostředí s různými a složitými světelnými 
podmínkami. 

ACAP

Pro více informací prosím navštivte 
www.axis.com/products/axis-camera-station

…a mnohem více...  
Čerpejte maximum ze široké nabídky 
produktů a technologií značky Axis

Spolu s tím, jak se vyvíjejí vaše potřeby, se může vyvíjet také Váš systém 
Axis. Tato investice se Vám spolehlivě vrátí a současně získáte veškerou 
podporu pro své aktivity. A to vše od téhož dodavatele.   

Ještě více výhod pro Vás

Reproduktory pro vyšší 
zabezpečení 
Vytvářejte si automaticky nebo 
časovaně spouštěné zprávy 
pro vzdálenou komunikaci s 
personálem nebo pro zastrašení 
nezvaných hostů.

Řešte situace při 
doručování zásilek a 
vpouštění návštěv
Doplňte si svůj systém o video 
dveřní jednotku pro identifikaci 
a komunikaci s návštěvníky a 
kontrolu jejich přístupu.

Ovládání dalšího 
vybavení
Pomocí I/0 modulu můžete do 
svého systému připojit dveřní 
spínače, kontrolní osvětlení, 
závory a další výbavu.

Využívejte analytiku
Pro zvýšení účinnosti dohledu 
můžete použít aplikace Axis, 
nebo také jiná inteligentní řešení 
poskytovaná partnery Axis v 
galerii ACAP. 

Inovace je vždy součástí nabídky
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Axis vytváří chytřejší a bezpečnější svět. Naše síťová řešení umožňují zvyšovat úroveň 
zabezpečení a zlepšovat procesy v podnikání. Jako přední světový hráč v oblasti síťového 
videa nabízí společnost Axis produkty a služby pro videodohled a analýzu, pro řízení přístupu 
a audiosystémy. V současnosti má Axis přes 3 500 zaměstnanců ve více než 50 zemích a 
při poskytování řešení zákazníkům spolupracuje s partnery z celého světa. Axis je společnost 
založená v roce 1984 ve Švédsku se sídlem ve městě Lund. 
 
Další informace o společnosti Axis naleznete na webu www.axis.com
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