
Zvýšená bezpečnost a zdokonalené funkce pro bankomaty.
Objevte výhody digitálního skrytého dohledu pomocí diskrétních IP kamer AXIS P12.
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Síťové kamery AXIS P12 jsou digitálním skrytým dohle-
dovým řešením pro bankomaty. AXIS jako průkopník v 
oblasti síťového kamerového dohledu nabízí nejpokro-
čilejší metody zabezpečení a bezpečnosti. S IP řešením 
dosáhnete nejen nejvýhodnějšího video dohledu, ale 
získáte i snadný a nákladově efektivní způsob, jak zlepšit 
služby pro zákazníky a zjednodušit běžné operace.    
 
Zlepšete bezpečnost a zabezpečení 
Axis usnadňuje zvýšení zabezpečení celé vaší soustavy 
bankomatů pomocí spolehlivého nepřetržitého sledování 
– odhalováním a zamezováním kriminality. Síťové kame-
ry AXIS P12 jsou schopny odesílat automatické alarmy, 
když je kamera zakryta nebo vyřazena z provozu, a tak 
jste neustále informováni o případné trestné činnosti 
nebo bezpečnostních rizicích. 

U alarmů, které vyžadují okamžitou akci nebo další 
šetření, můžete rychle předat důkaz policii a dalším 
zainteresovaným stranám. Kamera AXIS P12 navíc po-
skytuje videozáznam v HDTV kvalitě, nabízející nejčistší 
obraz na trhu s nejmenšími detaily, zvýšenou možností 
identifikace, a to i za zhoršených světelných podmínek. 

Zjednodušení operací a snížení nákladů 
Se vzdáleným přístupem k živému i zaznamenanému 
videu odpadá časově náročné a drahé získávání nahrávek 
z bankomatů prosřednictvím vašich zaměstnanců. V 
případě omezeného síťového připojení můžete snadno 
stahovat videozáznamy přes noc. Komprese videa H.264 
vám poskytuje úspory související se šířkou pásma a 
ukládáním. A v závislosti na vašich požadavcích na 
záznam můžete využít výhod ukládání na vestavěnou 
SD kartu a záznamenávat video na každé kameře, což 
odstraňuje nutnost nákladného hromadného ukládání 
uvnitř bankomatu . Síťové video řešení společnosti Axis 
navíc snižuje náklady na údržbu ve srovnání s tradič-
ními záznamy DVR, jelikož neobsahují žádné pohyblivé 
součásti, které by se mohly poškodit. 

Diskrétní kamery. Zřejmé výhody.   
Využití výhod IP kamerového dohledu k provozu vašich bankomatů.

Jsou často umístěny na otevřených nezajištěných místech, lidé kolem nich postávají nebo chodí 
v každé denní době; dobře víme, že bankomaty pro vás představují významnou bezpečnostní 
výzvu. Vandalizmus, útoky, krádeže a podvody jsou každodenní realitou. Přitom udržení vaší 
soustavy bankomatů v provozu je kritické pro vaše bankovní podnikání. A to závisí nejen na 
ochraně osob a majetku, ale také na zlepšení uživatelské zkušenosti a snížení vašich vlastních 
investic do zdrojů - jak peněz, tak času. 



V Axisu chápeme potřeby v bankovním segmentu, naší otevřenou technologickou 
platformou s nejširším portfoliem video aplikací v tomto odvětví vám můžeme 
pomoci vytvořit revoluční skryté dohledové řešení navržené konkrétně pro vaši 
síť bankomatů.

Dokonale splňuje vaše potřeby  

Identifikace v úrovni očí 
Diskrétní “pinhole“ kamery instalované ve výšce očí 
zachycují důležité detaily tváře z přirozeného úhlu pro 
zdokonalené zabezpečení a zlepšenou identifikaci. 

Corridor Format společnosti Axis 
Axis Corridor Format poskytuje svisle orientovaný obraz, 
dokonale přizpůsobený úzkým prostorům; maximalizuje 
kvalitu obrazu a zároveň odstraňuje plýtvání šířkou pás-
ma a úložným prostorem, což je typické pro vodorovné 
formáty. 

Lepší kontrola podvodů
Ať už jde o kopírováni platebních karet (card skimming), 
nebo o odchytávání hotovosti (cash trapping), podvod 
může ovlivnit váš zisk, a to výrazně. Technologie boje se 
zločinem se neustále vyvíjí. Síťové video společnosti Axis 
a řešení našich partnerů poskytují nástroje a kvalitní 
důkazy, které potřebujete pro odstranění těchto rizik 
při provozu vašich bankomatů. Videozáznam může být 
snadno propojen s transakčními údaji za účelem získání 
přesného důkazu a zkrácení doby vyšetřování. A s au-
tomatickými alarmy máte situaci vždy pod kontrolou. 

Investujte do rozšiřitelné a spolehlivé 
budoucnosti 
Síťové video řešení Axis vám umožní zvýšit zisk ze 
stávajících investic a zároveň vám poskytne rozšiřitelný 
systém, který poroste s vašimi potřebami; snadno a 
úsporně se přizpůsobí změnám ve vaší soustavě ban-
komatů. Společnost Axis vám poskytuje video řešení, 
která splňují vnitřní i vnější předpisy regulující ochranu 
dat a zákony na ochranu soukromí. 

Obraz v HDTV kvalitě 
Krystalicky čistý HDTV obraz 720p s kompenzací pro-
tisvětla usnadňuje identifikaci bez ohledu na světelné 
podmínky. 

Alarmy v případě narušení 
Automatické alarmy zajišťují, že váš dohledový systém 
vždy funguje, a také mohou identifikovat probíhající 
zločin tak, abyste mohli přijmout okamžitá opatření. 



Vzdálený přístup 
Pomocí vzdáleného přístupu k živému a zaznamenanému obrazu 
můžete urychlit vypátrání události a ušetřit zdroje. Nemusíte čekat, až 
bezpečnostní agentura otevře bankomat a získá video záznam.

Ukládání na SD karty  
Se slotem pro karty microSD/microSDHC pro ukládání videa zabudovaným 
v kameře nepotřebujete žádné další záznamové zařízení, jako např. DVR — 
toto znamená úsporu vašich peněz a místa. Také může sloužit jako záloha 
v případě závady hlavního ukládacího systému. 

Flexibilní montáž  
Jelikož jsou objektiv a hlavní modul systému AXIS P12 
oddělené a připojené pouze jedním kabelem v délce 8 
metrů, můžete hlavní modul umístit na bezpečné místo 
v budově banky, zatímco objektiv je nainstalován v 
bankomatu. 

Účinná video komprese 
Kamery AXIS P12 poskytují vícenásobné jednotlivě 
konfigurovatelné video streamy v kompresi H.264, která 
výrazně optimalizuje potřeby šířky pásma a ukládání 
bez snížení kvality obrazu. compromising image quality.



Síťové kamery AXIS P12    
Miniaturní HDTV kamery pro skryté sledování.

Síťové kamery AXIS P12 –  
hlavní charakteristiky 
>  HDTV 720p, rozlišení 1280x720 pixelů, širokoúhlý formát 16:9 
> Podpora komprese H.264
>  Detekce pohybu 
> Stejnosměrné napájení a napájení přes Ethernet (PoE)
>  Vstupy a výstupy pro připojení k externím zařízením  

(např. snímačům a relé) 
> Otevřené průmyslové standardy pro snadnou 

integraciŠifrování HTTPS, IEEE 802.1X
> Kompletní sada montážních prvků a materiálů 

Kamera AXIS P1204 může být namontována 
rovně nebo v úhlu na každý povrch pomocí úh-
lového připevňovacího držáku. Tuto kameru lze 
instalovat také skrytě v bankomatu.

Kameru AXIS P1214 lze namontovat za jakouko-
liv stěnu nebo rovný povrch pomocí povrchově 
zapuštěného montážního držáku. 

Kamera AXIS P1214-E je vodotěsný a prachotěs-
ný model se stupněm krytí IP66, který nabízí stej-
né montážní možnosti jako kamera AXIS P1214. 
Tuto kameru lze instalovat také do dodaného 
krytu vhodného pro vnitřní a venkovní použití. 

Síťová kamera AXIS P1204 

Síťová kamera AXIS P1214 

Síťová kamera AXIS P1214-E 

Síťové kamery AXIS P12 nabízí malé výkonné kamery pro skryté instalace v bankomatech, kde 
je nutné diskrétní a kompaktní řešení dohledu. 
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Získejte Axis obraz. Buďte o krok napřed.
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O společnosti Axis Communications
Společnost Axis jakožto největší dodavatel na trhu 
IP kamer je průvodcem na cestě k  inteligentnějšímu, 
bezpečnějšímu a lépe chráněnému světu. Axis je hlav-
ním hybatelem probíhajícího přesunu od analogových 
k digitálním video dohledovým systémům. Nabízí řešení 
v oblasti síťového videa pro profesionální instalace, 
přičemž jednotlivé produkty a řešení jsou založené na 
inovativní a otevřené technologické platformě. 

Axis má více než 1400 zaměstnanců ve 40 pobočkách 
na celém světě a spolupracuje s partnery ve 179 zemích. 
Axis je IT společnost založená v roce 1984 se sídlem ve 
Švédsku. Je zalistována na burze NASDAQ OMX Stockholm 
pod značkou AXIS. Pro další informace o Axisu, prosím 
navštivte naše webové stránky www.axis.com.


