
Vyřešíme zabezpečení 
jakéhokoli podniku.
Pro vás, na míru. Dnes i zítra.

Kompletní end-to-end řešení dohledu Axis





Jak chytrá řešení 
zabezpečení chrání vaše 
podnikání.
„End-to-end“ řešení dohledu Axis vás v první řadě zbaví starostí. Bez 
ohledu na obor vašeho podnikání vás ochrání před vetřelci, zloději, 
vandaly i před veškerými dalšími narušiteli. Usnadní řízení vašeho 
podniku hned v několika směrech.

„End-to-end“ znamená, že si od Axis kupujete kompletní 
systém zabezpečení vytvořený na míru a pokrývající 
všechny vaše potřeby. Tento systém zahrnuje jak kamery, 
tak další síťová zabezpečovací zařízení, která budou 
vykonávat dohled nad vašimi prostory ve dne i v noci. Vše 
je důkladně otestováno. Spolehlivost funkcí veškerých 
našich zařízení byla pečlivě prověřena společností Axis.

Jádrem systému je software Axis pro monitoring, který 
koordinuje všechny ostatní prvky a usnadňuje jejich 
používání.

Síťové dohledové kamery značky Axis získaly renomé po 
celém světě a jsou dostupné v různých verzích: jako pevné 
venkovní kamery, diskrétní kupolové kamery, panoramatické 
kamery, polohovací kamery sledující nežádoucí aktivitu, 
a dokonce také jako termokamery schopné vidět v naprosté 
tmě. Hledáčku těchto kamer zkrátka neunikne nic.

Reproduktory zapojené do sítě vám pomohou odradit 
vetřelce formou živě či ze záznamu vysílaných audio zpráv.

Síťové interkomy u vchodů vám poskytnou naprostou 
kontrolu nad tím, kdo vstupuje do vašich prostorů. Tato 
zařízení umožňují rozpoznat návštěvníky a komunikovat 
s nimi formou obrazu i zvuku. 

Ústředím řídicím prvkem systému je výkonný záznamník 
s pokročilým softwarem. Ten snímá a uchovává veškeré 
video i audio nahrávky zjištěných aktivit. Sledovat je 
můžete přímo i ze záznamu, na svém telefonu, tabletu či 
přenosném počítači.

Aplikace pro analýzu Axis pomáhají kamerám rozlišit 
škodlivé i neškodné aktivity ve vašich prostorech 
a rozhodnout, zda snímky uložit či nikoli, nebo zda vám 
zaslat výstrahu. Navíc také umí rozpoznat a interpretovat 
registrační značky na vozidlech.

Tato všestranná a kompletní end-to-end řešení dohledu 
ochrání váš podnik, ať se děje cokoli. Jednotlivé součásti 
můžete libovolně kombinovat podle potřeby. Díky tomu 
vám budou dobře sloužit jak dnes, tak do budoucna. Váš 
systém poroste spolu s vaším podnikáním.

       



AXIS 
Companion

Snadná instalace,  
provoz, údržba  
i rozšíření.  
Přirozeně funkční.

Instalace a nastavení softwaru pro monitoring 
AXIS Companion je snadná a jeho používání 
ještě snadnější. Tento software, dostupný kdykoli 
a odkudkoli, je ideálním řešením síťového 
dohledu bez ohledu na vaše aktuální potřeby 
a výzvy.  

S AXIS Companion získáte přístup k rozsáhlému 
portfoliu síťových kamer Axis a síťových audio 
zařízení, včetně interkomů Axis, takže s ním 
úspěšně vyřešíte téměř jakýkoli typ dohledu, ať 
již nad jedním, nebo nad více prostory. 

Jádrem systému je software pro monitoring 
AXIS Companion, který umožňuje správu až 
16 kamer/zařízení na jednom prostoru. Stažení 
a používání tohoto softwaru nepodléhá 
žádným licenčním poplatkům. Nastavení 
úložiště v systému AXIS Companion je snadné 
a flexibilní.  

Software pro monitoring AXIS Companion nabízí 
vysokou míru integrace síťových kamer, audio 
zařízení a interkomů a zajistí, abyste ze svého 
systému dohledu získali maximum. Naše řešení 
se snadno přizpůsobí vašim aktivitám a plynule 
porostou spolu s vaším podnikem.  



AXIS Camera Station je výkonné řešení pro síťový 
dohled a kontrolu vstupujících osob.

Tento systém je určen pro širokou škálu sestav, 
například pro ochranu prodejen, hotelů, škol či 
výrobních závodů.

Poskytuje přesně takovou úroveň zabezpečení, 
jakou potřebujete, ve formě kompletního, 
flexibilního a modulárního systému.

Kdykoli později se můžete rozhodnout rozšířit 
sestavu o další kamery či přístroje, nebo přidat 
další zabezpečovací zařízení s IP adresou – ať již 
síťové interkomy, video interkomy, audio zařízení 
nebo radarovou detekci. Vše proběhne snadno 
a hladce. 

Svůj systém můžete také doplnit propracovaným 
nástrojem pro analytiku Axis, který výrazně zvýší 
efektivitu práce vašich operátorů.

Software AXIS Camera Station je vysoce účinný 
a poskytuje velkou kapacitu pro kamery a další 
zabezpečovací zařízení s IP adresou. Jeho 
používání je stejně snadné a intuitivní jako 
u programu AXIS Companion. Práci se systémem, 
sledování video kanálů, správu přístupů do vašich 
prostorů, řešení událostí i rychlý export důkazů 
ve vysokém rozlišení zvládne kdokoli. Licenční 
model je jednoduchý a každá verze vždy obsahuje 
všechny důležité funkce.

AXIS  
Camera  
Station



End-to-end řešení značky Axis lze snadno upravit podle neustále 
rostoucích a měnících se potřeb vašeho podnikání. Pro začátek 
vám může stačit základní systém a software AXIS Companion 
pro sestavu pouze několika kamer a dalších přístrojů. Až váš 
podnik vyroste, můžete postupně, plynule a hladce přidávat další 
přístroje.

Jakmile váš systém dosáhne určité velikosti a úrovně, můžete 
přejít na výkonnější software AXIS Camera Station. Žádné nové 
kamery – prostě plynulý přechod. 

Rozhodnutí, zda pro své end-to-end zabezpečení zvolit AXIS Companion 
nebo AXIS Camera Station, není pouze otázka velikosti. Daleko důležitější 
je, před jakými výzvami zabezpečení stojíte a jak nejlépe je vyřešit.

Hledáte jednu kameru pro ochranu svého podnikání, nebo více kamer? 
Chcete ochránit jeden prostor, nebo více míst? Potřebujete pouze kamery, 
nebo kombinaci kamer a dalších zabezpečovacích zařízení? Přemýšlíte, 
jak zajistit kontrolu přístupu pro zvýšení zabezpečení? A co když se vaše 
potřeby změní? Axis ví, jak na to.

Licence pro AXIS Camera Station je již zpoplatněna. Získáte 
však veškerý výkon potřebný pro zajištění dalšího růstu vašeho 
systému. Připojit a využívat lze mnoho dalších kamer i dalších 
zařízení s IP adresou, jako například detekční radar či interkomy 
pro komunikaci s návštěvníky, zařízení pro kontrolu přístupů 
a síťové reproduktory pro odrazení vetřelců.

Zvolíte-li end-to-end řešení dohledu značky Axis, máte jistotu, 
že tento systém zůstane, poroste a bude se měnit spolu s vámi 
po mnoho dalších let.

Řešení dohledu, které 
roste spolu s vaším 
podnikáním.





Výběr a možnosti 
kombinace produktů 
síťového zabezpečení 
značky Axis je téměř 
nekonečný.



 

Síťové kamery
Ať již vaše podnikání potřebuje zabezpečit pomocí robustních 
venkovních kamer, diskrétních kupolových kamer pro citlivá prostředí, 
termokamerami nebo panoramatickými kamerami, vždy lze najít síťovou 
kameru Axis, která naplní všechna vaše očekávání.

Síťové interkomy
Síťové interkomy značky Axis kombinují videodohled, oboustrannou 
komunikaci i vzdálenou kontrolu nad vstupem v jediném zařízení. Jsou 
ideální jak pro vchody a východy, tak pro rozmístění na větším prostoru, 
a pomohou vám lépe zajistit celkovou bezpečnost a efektivitu podnikání.

Kontrola přístupů
AXIS Camera Station Secure Entry kombinuje videodohled a kontrolu 
vstupů v jednom společném a uživatelsky přívětivém rozhraní 
a představuje nové možnosti pro vylepšení zabezpečení. Operátoři 
mají dokonalý přehled o veškerém dění kolem dveří. Mohou vizuálně 
identifikovat návštěvníky či dostávat automatická upozornění v případě 
incidentů. 

Zvuk
Zabezpečení svého systému dohledu můžete posílit také přidáním 
síťových reproduktorů. Pomocí na dálku ovládaného audio řešení můžete 
vysílat informační zprávy jednotlivcům i odradit pachatele nežádoucích 
aktivit v okolí vašich prostor, a to jak formou živého přenosu,  
tak prostřednictvím zvukového záznamu. Využít je můžete také 
k přehrávání zvukové kulisy pro vytvoření příjemnější atmosféry.

Rekordéry
Širokou nabídku produktů síťového zabezpečení Axis doplňují vhodné 
video rekordéry Axis. Jsou spolehlivé, jejich instalace je snadná a nabízí 
bohatou variabilitu tvarů i možností umístění. Rekordéry obsahují veškerý 
potřebný software. 

Analytika
Díky aplikacím pro video analytiku Axis bude váš systém dohledu 
proaktivní. Tyto aplikace pomohou vašim pracovníkům ostrahy chránit 
váš majetek. Například dokáží detekovat narušitele nebo bezdomovce 
a automaticky upozornit ostrahu, nebo přehrát určitou zprávu 
z reproduktorů. Také pomáhají snížit objem přenosu a šetřit úložný 
prostor zasíláním a zaznamenáváním pouze užitečných částí videa.

Internetový konfigurátor AXIS
Pomocí aplikace AXIS Site Designer zvládnete efektivně vytvořit celý 
návrh systému na svém notebooku či tabletu. Můžete v něm provádět 
nejrůznější změny, využívat příklady rozlišení záznamu pro výběr 
správných kamer, vkládat názvy kamer a doby uchování záznamu, 
vyhledat vhodné příslušenství a správná řešení pro nahrávání. Také 
získáte užitečné materiály pro podporu prodeje a instalací, včetně 
možnosti exportu veškerých nastavení do softwaru AXIS Camera Station 
pro zamezení chybám v instalaci.



Značka Axis a její 
systémy zabezpečení si 
získaly důvěru majitelů 
podniků po celém světě.

Tato značka stála u zrodu síťové technologie propojující 
přístroje s inteligentními systémy, která se dnes nazývá 
Internet věcí (IoT).

V oblasti zabezpečení a dohledu tato technologie přinesla 
skutečný průlom.

Podnikatelé nyní mohou přes internet sledovat, co se děje 
v jejich prostorech, odkudkoli na světě. Pro ty, kdo již disponují 
rozsáhlým CCTV systémem, vytvořila společnost Axis síťové 
enkodéry umožňující využívat nejnovější technologii využívající 
IP adres.

Značka Axis je dnes celosvětově největším poskytovatelem 
řešení síťového dohledu pro podniky všech typů a velikostí. 

Základním prvkem video dohledu jsou samozřejmě kamery. 
Axis nabízí širokou škálu kamer – venkovní kamery, polohovací 
kamery, panoramatické kamery, pevné kupolové kamery, 
termokamery a spoustu dalších.

Kvalitní zabezpečení však vyžaduje víc. Proto v posledních 
letech značka Axis rozšířila své aktivity na software pro 
monitoring pro video kanály, řešení audia pro odstrašení 
vetřelců a řízení vstupů pomocí audiovizuálních video 
interkomů.

Všechna řešení značky Axis jsou založena na otevřených IP 
standardech. To znamená, že i u složitých systémů dohledu 
vyžadujících pokročilejší a personalizovaný systém správy videa 
vám vždy některý z našich specializovaných partnerů dokáže 
rychle zajistit a dodat vše potřebné. Bez nutnosti výměny 
dosavadní sítě kamer či dalších zařízení.

Volba end-to-end řešení dohledu značky Axis je jednoduše 
jedna z nejjistějších investic, jakou můžete učinit. Tuto 
skutečnost vám potvrdí majitelé podniků z celého světa.

„Pro chytřejší a bezpečnější svět.“ Toto heslo je ústřední myšlenkou,  
za kterou Axis směřuje již od svého založení v roce 1984.

Další informace naleznete zde:
www.axis.com/solutions/axis-end-to-end-solutions-for-surveillance





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, interkomy a 
audiosystémy. V současnosti má Axis přes 3 800 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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