
Soluções de segurança para 
todos os tipos de negócios.
O ideal para você hoje. E amanhã.

Soluções de ponta a ponta da Axis para monitoramento





Como soluções de 
segurança inteligentes 
protegem a sua empresa.
Com uma solução de monitoramento de ponta a ponta da Axis, 
você pode ficar tranquilo. Independente das suas necessidades de 
negócios, você está bem protegido contra intrusos, arrombamentos, 
vandalismo e qualquer outro problema que ocorra contra você. 
Além disso, sua vida como empresário se torna mais fácil de várias 
maneiras inteligentes.
"Ponta a ponta" significa que você está comprando um 
sistema de segurança completo e personalizado da Axis 
para atender às suas necessidades específicas. Pode incluir 
câmeras e outros dispositivos de segurança em rede, 
todos monitorando suas instalações dia e noite. E tudo 
exaustivamente testado e validado pela Axis para garantir 
uma operação confiável.

No coração do sistema, o software de gerenciamento de 
vídeo da Axis coordena a operação de todos os outros 
componentes e os torna fáceis de usar.

As câmeras de monitoramento em rede mundialmente 
conhecidas da Axis vêm em uma ampla variedade de 
versões: câmeras externas fixas, câmeras dome discretas, 
câmeras panorâmicas, câmeras de posicionamento que 
seguem uma atividade indesejada e até mesmo câmeras 
térmicas que podem ver na escuridão completa. Todas elas 
verão o que precisa ser visto.

Os alto-falantes na rede ajudam a deter os invasores 
dirigindo-se a eles com mensagens de áudio ao vivo ou 
pré-gravadas.

Os intercomunicadores em rede nas entradas permitem 
identificar e se comunicar com os visitantes de forma 
audiovisual, dando a você total controle do acesso às suas 
instalações. 

Um gravador poderoso com software avançado atua 
como a inteligência por trás do seu sistema. Ele captura 
e armazena todas as atividades de vídeo e áudio do seu 
interesse para análise ao vivo ou posterior, por meio de seu 
telefone, tablet ou laptop.

E os aplicativos de análise da Axis ajudam as câmeras 
a diferenciarem atividades ruins de benignas em suas 
instalações. Além disso, ajudam a determinar se as câmeras 
devem ou não registrar o que está acontecendo e alertar 
você. Eles podem até ler e interpretar placas de licença de 
veículos.

Resumindo, sua solução de monitoramento de ponta a 
ponta da Axis manterá sua empresa protegida, não importa 
o que aconteça. E você está livre para combinar os vários 
componentes como achar necessário, hoje e no futuro. 
Conforme você cresce, suas necessidades mudam, assim 
como o seu sistema.

       



AXIS 
Companion

Fácil de instalar, operar, 
fazer manutenção  
e expandir. 
Naturalmente.

O software de gerenciamento de vídeo AXIS 
Companion é simples de configurar e ainda 
mais simples de usar. Disponível a qualquer 
hora e em qualquer lugar, é a solução ideal de 
monitoramento em rede, independente das suas 
necessidades e desafios atuais.  

Com o AXIS Companion, você obtém acesso ao 
amplo portfólio de câmeras em rede, dispositivos 
de áudio em rede e de intercomunicadores da 
Axis, para que seja possível resolver a maioria 
dos desafios de monitoramento com um sistema 
de monitoramento para um ou vários locais. 

O núcleo do sistema é o software de 
gerenciamento de vídeo AXIS Companion, 
projetado para suportar até 16 câmeras/
dispositivos por local. Não há taxas de 
licenciamento ou custos para baixar e usar o 
software. Configurar o armazenamento em um 
sistema AXIS Companion é fácil e flexível.  

O software de gerenciamento de vídeo 
AXIS Companion oferece uma integração 
perfeita entre câmeras em rede, áudio e 
intercomunicadores para garantir que você 
aproveite ao máximo de seu sistema de 
monitoramento. Nossas soluções são facilmente 
adaptadas ao seu negócio e se expandem de 
acordo com as suas necessidades.  



A AXIS Camera Station é uma solução poderosa 
de monitoramento em rede e controle de acesso.

Ela foi projetada para uma ampla gama de 
instalações, protegendo, por exemplo, lojas de 
varejo, hotéis, escolas e fábricas.

Ela oferece exatamente o nível de segurança 
de que você precisa na forma de um sistema 
completo, flexível e expansível.

Se você decidir mais tarde adicionar outros 
dispositivos de segurança baseados em IP, como 
intercomunicadores em rede, estações para 
portas, dispositivos de áudio, detecção por radar 
ou estender o alcance adicionando mais câmeras 
ou dispositivos, isso é muito fácil de conseguir. 

Você também pode adicionar análises sofisticadas 
da Axis que melhoram significativamente a 
eficácia do operador.

O software AXIS Camera Station é muito 
poderoso e possui uma grande capacidade para 
câmeras e outros dispositivos de segurança 
baseados em IP, além de ser tão fácil e intuitivo 
de usar quanto o AXIS Companion. Qualquer 
pessoa pode operar o sistema, visualizar feeds 
de vídeo, gerenciar o acesso às suas instalações, 
lidar com incidentes e exportar rapidamente 
evidências em alta definição. O modelo de licença 
é simples e recursos e funções importantes estão 
sempre incluídos.

AXIS  
Camera 
Station



Uma solução de ponta a ponta da Axis pode ser facilmente 
adaptada ao seu negócio em expansão e a novas necessidades. 
Isso significa que você pode começar com um sistema básico 
usando o software AXIS Companion com algumas câmeras e 
dispositivos. E, em seguida, adicionar mais sem empecilhos 
conforme você progride.

Quando o seu sistema atingir um determinado tamanho 
e complexidade, basta fazer a transição para o software 
AXIS Camera Station mais poderoso. Sem novas câmeras: é uma 
tranquilidade. 

Decidir se deseja obter o AXIS Companion ou o AXIS Camera Station 
como sua solução de segurança de ponta a ponta não é apenas uma 
questão de tamanho. Ainda mais importante é quais problemas de 
segurança você possui e qual é a melhor maneira de resolvê-los.

Você precisa de uma única câmera para proteger sua empresa ou de 
várias? Você possui um único local para proteger ou vários?  
Você precisa apenas de câmeras ou de uma combinação de câmeras 
e outros dispositivos de segurança? Você precisa de gerenciamento de 
controle de acesso para aumentar ainda mais a segurança?  
E se suas necessidades mudarem? A Axis torna essas respostas fáceis.

O AXIS Camera Station exige o pagamento de uma licença. Em 
troca, você obtém todo o poder de que precisa para continuar 
a expandir seu sistema. Muitas outras câmeras podem ser 
conectadas e monitoradas, juntamente com outros dispositivos 
baseados em IP, como radares para detecção, intercomunicadores 
para comunicação com visitantes e para gerenciar acesso, além 
de alto-falantes em rede para dissuadir intrusos.

Ao instalar uma solução de monitoramento de ponta a ponta 
da Axis, você sabe que ela permanecerá, crescerá e mudará com 
você por muitos anos.

Uma solução de 
segurança que 
acompanha o ritmo  
do seu negócio.





As opções de escolha  
em termos de produtos 
de segurança em rede  
da Axis são  
virtualmente infinitas.



 

Câmeras em rede
Não importa se sua empresa precisa da segurança proporcionada por 
câmeras externas robustas, câmeras de posicionamento, câmeras dome 
discretas para ambientes sensíveis, câmeras de imagem térmica ou 
câmeras panorâmicas, há uma câmera em rede Axis que atende aos seus 
requisitos.

Intercomunicadores em rede
Os intercomunicadores em rede da Axis combinam videomonitoramento, 
comunicação bidirecional e controle de entrada remoto em um único 
dispositivo. São ideais para entradas e saídas ou espalhados por uma 
área maior. Eles ajudam a permitir uma melhor segurança geral e a 
melhorar a eficiência dos negócios.

Controle de acesso
O AXIS Camera Station Secure Entry combina videomonitoramento e 
gerenciamento de controle de acesso em uma interface unificada e fácil 
de usar, oferecendo novas possibilidades para aumentar a segurança.  
Os operadores têm uma visão geral completa de tudo o que acontece na 
porta para que possam identificar visualmente os visitantes ou receber 
alertas automáticos em caso de incidentes. 

Áudio
Com a adição de alto-falantes em rede ao seu sistema de 
monitoramento, você pode melhorar ainda mais a segurança. Uma 
solução de áudio remota permite que você se dirija a pessoas e evite 
atividades indesejadas em suas instalações usando chamadas ao vivo 
ou pré-gravadas. Além disso, é possível reproduzir música de fundo para 
aprimorar a atmosfera.

Gravadores
Os gravadores de vídeo em rede da Axis são adaptados à ampla variedade 
de produtos de segurança em rede da Axis. Eles são confiáveis, fáceis de 
instalar e vêm em diferentes formatos e variantes de armazenamento.  
Os gravadores já possuem todos os softwares necessários pré-carregados. 

Análise
Com os aplicativos de análise de vídeo da Axis, seu monitoramento se 
torna proativo. Eles ajudam a sua equipe de segurança a proteger a sua 
propriedade. Os aplicativos podem, por exemplo, detectar invasores ou 
pessoas vagando e automaticamente notificar um agente de segurança 
ou reproduzir uma mensagem por meio de alto-falantes. Eles também 
ajudam a reduzir o uso de largura de banda e de armazenamento 
enviando e gravando apenas os vídeos que interessam a você.

AXIS Site Designer
Com o AXIS Site Designer em seu laptop ou tablet, você pode gerenciar 
todo o processo de design com eficácia. Você pode fazer alterações 
instantâneas, usar exemplos de resolução de vídeo para selecionar as 
câmeras certas, adicionar nomes de câmeras e tempos de retenção, 
encontrar acessórios adequados e as soluções de gravação certas. 
Você também obtém documentações úteis sobre instalação e vendas, 
bem como a capacidade de exportar todas as configurações para o 
AXIS Camera Station para evitar erros de instalação.



Empresários de todos  
os lugares confiam  
que a Axis vai atender 
às suas necessidades  
de segurança.

Foi o nascimento do uso de tecnologia em rede para conectar 
dispositivos e torná-los inteligentes, hoje conhecida como 
"Internet das coisas" (IoT).

Aplicada ao monitoramento e à segurança, mudou o mercado.

Os empresários com conexão à Internet podiam então observar 
o que estava acontecendo em suas instalações de qualquer 
lugar do mundo. E para aqueles que já tinham um amplo 
sistema de CFTV, a Axis criou codificadores em rede para que 
eles também pudessem usar a mais recente tecnologia de IP.

Hoje, a Axis se tornou a fornecedora líder mundial de soluções 
de monitoramento em rede para empresas de todos os tipos e 
tamanhos. 

Obviamente, as câmeras são essenciais para o monitoramento.  
A Axis oferece uma grande variedade de itens: câmeras 
externas, câmeras de posicionamento, câmeras panorâmicas, 
câmeras dome fixas, câmeras térmicas e muito mais.

Mas uma boa segurança exige mais. Portanto, nos últimos 
anos, a Axis se expandiu para abranger um software de 
gerenciamento de vídeo para feeds de vídeo, soluções de áudio 
para dissuadir intrusos e controle de acesso usando estações 
audiovisuais para portas.

Todas as soluções da Axis são baseadas em padrões abertos 
de IP. Isso significa que, se você tiver necessidades complexas 
de monitoramento que exijam um sistema de gerenciamento 
de vídeo ainda mais avançado e personalizado, um de nossos 
parceiros especializados pode fornecê-lo prontamente para 
você. Não há necessidade de substituir as redes de câmeras e 
outros dispositivos existentes.

Escolher uma solução de monitoramento de ponta a ponta 
da Axis é simplesmente um dos investimentos mais seguros 
que você pode fazer. Os empresários de todo o mundo 
concordariam.

"Um mundo mais seguro e inteligente".  
Este tem sido o mantra da Axis desde que a empresa foi fundada em 1984.

Para obter mais informações, visite:
www.axis.com/solutions/axis-end-to-end-solutions-for-surveillance





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, 
videoporteiros e áudio. A Axis possui mais de 3.800 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
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