
Beveiligingsoplossingen 
voor elk bedrijf.
Precies wat u vandaag nodig heeft. En morgen.

End-to-end-oplossingen voor bewaking van Axis





Hoe slimme 
beveiligingsoplossingen 
uw bedrijf beschermen.
Met een end-to-end-bewakingsoplossing van Axis kunt u rustig 
achterover leunen. Wat ook de behoeften zijn van uw bedrijf, u bent 
prima beschermd tegen indringers, inbraken, vandalisme en elk 
ander mogelijk onheil. Bovendien wordt uw leven als ondernemer er 
op verschillende manieren gemakkelijker op.

“End-to-end” betekent dat u een compleet 
beveiligingssysteem van Axis koopt dat op uw specifieke 
behoeften is afgestemd. Het systeem kan bestaan uit 
camera's en andere netwerkapparaten die uw locaties 
dag en nacht bewaken. En die stuk voor stuk op 
betrouwbaarheid zijn getest en goedgekeurd door Axis.

Het hart van het systeem, de videomanagementsoftware 
van Axis, coördineert de werking van alle andere 
componenten en maakt ze gebruiksvriendelijk.

De wereldberoemde netwerkbewakingscamera's van Axis 
bestaan in veel verschillende versies: vaste buitencamera's, 
discrete dome-camera’s, panoramische camera's, 
positioneringscamera's die een ongewenste activiteit 
volgen en zelfs thermische camera's die in complete 
duisternis kunnen zien. Al deze camera's zien wat u moet 
zien.

Netwerkluidsprekers schrikken indringers af door 
hen aan te spreken met live of vooraf opgenomen 
audioboodschappen.

Via netwerkintercoms bij ingangen kunt u bezoekers 
audiovisueel identificeren en met hen communiceren, zodat 
u de volledige controle over de toegang tot uw locaties 
behoudt. 

Een krachtige recorder met geavanceerde software 
fungeert als meesterbrein van uw systeem. Hij registreert 
alle video- en audio-activiteiten die belangrijk zijn voor u 
en slaat ze op zodat u ze live of later kunt bekijken op uw 
telefoon, tablet of laptop.

En via de analytics-toepassingen van Axis kunnen 
camera's het onderscheid maken tussen slechtbedoelde en 
goedbedoelde activiteiten in de buurt van uw locaties. Zo 
kunnen ze bepalen wat ze moeten registreren en wanneer 
ze alarm moeten slaan. Ze kunnen zelfs kentekenplaten van 
voertuigen lezen en interpreteren.

Kortom, met een end-to-end-bewakingsoplossing van Axis 
is uw bedrijf altijd beschermd, wat er ook gebeurt. U kunt 
de verschillende componenten ook naar wens combineren, 
vandaag en in de toekomst. Zo kan uw systeem meegroeien 
met uw bedrijf en op maat van uw behoeften.

       



AXIS 
Companion

Eenvoudig te installeren,  
te bedienen, te onderhouden 
en uit te breiden.  
Natuurlijk.

De AXIS Companion-videomanagementsoftware 
is eenvoudig in te stellen en nog eenvoudiger 
te gebruiken. De software is altijd en 
overal beschikbaar en dus de ideale 
netwerkbeveiligingsoplossing, ongeacht uw 
huidige behoeften en uitdagingen.  

Met AXIS Companion krijgt u toegang tot 
het ruime assortiment netwerkcamera's, 
netwerkaudioapparaten en -intercoms van Axis 
en kunt u de meeste bewakingsuitdagingen de 
baas, of uw systeem nu één of meer locaties 
beveiligt. 

Het hart van het systeem is de AXIS Companion-
videomanagementsoftware, die tot 16 camera's/
apparaten per locatie ondersteunt. U hoeft 
geen licentie- of andere kosten te betalen om 
de software te downloaden en te gebruiken. 
De opslag in een AXIS Companion-systeem is 
eenvoudig en flexibel in te stellen.  

AXIS Companion-videomanagementsoftware 
biedt een nauwe integratie met 
netwerkcamera's, -audio en -intercoms 
zodat u het maximum kunt halen uit uw 
bewakingssysteem. Onze oplossingen zijn 
eenvoudig aan te passen aan uw bedrijf en 
kunnen met uw behoeften meegroeien.  



AXIS Camera Station is een krachtige oplossing 
voor netwerkbeveiliging en toegangscontrole.

Ze is bedoeld voor een breed scala aan installaties 
voor bijvoorbeeld de beveiliging van winkels, 
hotels, scholen en fabrieken.

Het is een compleet, flexibel en schaalbaar 
systeem dat u exact het beveiligingsniveau biedt 
dat u nodig heeft.

Als u later beslist om andere 
netwerkbeveiligingsapparaten toe te voegen – 
netwerkintercoms, deurstations, audioapparaten, 
radardetectie – of het bereik uit te breiden door 
meer camera's of apparaten te installeren, dan 
kan dat heel gemakkelijk. 

U kunt ook geavanceerde Axis-analytics 
toevoegen om de effectiviteit van het gebruik 
aanzienlijk te verbeteren.

Met zijn grote capaciteit voor camera's en 
andere netwerkbeveiligingsapparaten is de 
AXIS Camera Station-software zeer krachtig 
en net zo gebruiksvriendelijk en intuïtief als 
AXIS Companion. Iedereen kan het systeem 
bedienen, videofeeds bekijken, de toegang tot uw 
locaties beheren, incidenten afhandelen en snel 
bewijsmateriaal in high-definition exporteren. 
Het licentiemodel is eenvoudig en belangrijke 
functionaliteiten zijn altijd inbegrepen.

AXIS 
Camera 
Station



Een end-to-end-oplossing van Axis kan eenvoudig worden 
aangepast aan de groei en veranderende behoeften van uw 
bedrijf. Dit betekent dat u kunt beginnen met een basissysteem 
met AXIS Companion-software en enkele camera's en apparaten. 
Na verloop van tijd kunt u het systeem naadloos uitbreiden met 
andere producten.

Wanneer uw systeem een bepaalde grootte en complexiteit heeft 
bereikt, stapt u gewoon over op de krachtigere AXIS Camera 
Station-software. Dit gaat vlot en u heeft geen nieuwe camera's 
nodig. 

De keuze tussen AXIS Companion of AXIS Camera Station als end-to-end-
beveiligingsoplossing is niet alleen een kwestie van grootte. Nog belangrijker 
is wat uw beveiligingsproblemen zijn en hoe u ze het beste kunt aanpakken.

Heeft u één camera nodig om uw bedrijf te beveiligen of meerdere? Moet 
u één locatie beveiligen of meerdere? Heeft u alleen camera's nodig of 
een combinatie van camera's en andere beveiligingsapparatuur? Heeft u 
toegangscontrole nodig voor een nog betere beveiliging? En wat als uw 
behoeften veranderen? Axis biedt eenvoudige antwoorden.

Voor AXIS Camera Station moeten licentiekosten worden 
betaald. In ruil daarvoor krijgt u de krachtige software die nodig 
is om uw systeem te doen groeien. Er kunnen nog veel meer 
camera's worden aangesloten en gemonitord, net als andere 
netwerkapparaten, zoals radardetectiesystemen, intercoms 
voor communicatie met bezoekers en toegangscontrole en 
netwerkluidsprekers om indringers af te schrikken.

Wanneer u een end-to-end-bewakingsoplossing van Axis 
installeert, weet u dat u voor vele jaren goed zit en dat het met 
u kan meegroeien en veranderen.

Een bewakingsoplossing 
die gelijke tred houdt 
met uw bedrijf.





De keuze aan Axis 
netwerkbeveiligings-
producten is vrijwel 
eindeloos.



 

Netwerkcamera's
Of uw bedrijf nu robuuste buitencamera's, positioneringscamera's, 
discrete dome-camera’s voor gevoelige omgevingen, thermische camera's 
of panoramische camera's nodig heeft als beveiliging, er is altijd een Axis 
netwerkcamera die aan uw behoeften voldoet.

Netwerkintercoms
Netwerkintercoms van Axis brengen videobewaking, 
tweewegcommunicatie en toegangscontrole op afstand samen in één 
apparaat. Ze zijn ideaal voor het bewaken van ingangen en uitgangen of 
van een groter gebied en verbeteren de algehele veiligheid en efficiëntie 
van uw bedrijf.

Toegangscontrole
AXIS Camera Station Secure Entry combineert videobewaking en 
toegangscontrolebeheer in één geïntegreerde, gebruiksvriendelijke 
interface en biedt zo nieuwe mogelijkheden om de beveiliging te 
verbeteren. Operators krijgen een compleet overzicht van alles wat er 
aan de deur gebeurt en kunnen zo bezoekers visueel identificeren of 
automatische waarschuwingen ontvangen in geval van incidenten. 

Audio
Door uw bewakingssysteem uit te breiden met netwerkluidsprekers kunt 
u de beveiliging verder verbeteren. Met een op afstand bediende audio-
oplossing kunt u mensen aanspreken en ongewenste activiteiten in de 
buurt van uw locaties ontmoedigen door middel van live gesproken of  
vooraf opgenomen boodschappen. Het is zelfs mogelijk om 
achtergrondmuziek af te spelen voor een betere sfeer.

Recorders
Netwerkvideorecorders van Axis zijn ontworpen voor het ruime 
assortiment netwerkbeveiligingsproducten van Axis. Ze zijn betrouwbaar, 
gemakkelijk te installeren en verkrijgbaar in verschillende formaten en 
opslagvarianten. Alle benodigde software is vooraf geïnstalleerd op de 
recorders. 

Analytics
Met video analytics-toepassingen van Axis wordt uw bewakingssysteem 
proactief. Ze helpen uw beveiligingspersoneel bij het beschermen van 
uw eigendommen. De toepassingen kunnen bijvoorbeeld indringers 
of rondhangende personen detecteren en automatisch een bewaker 
waarschuwen of een boodschap afspelen via de luidsprekers. Ze kunnen 
ook de bandbreedte- en opslagbehoeften verminderen door alleen 
belangrijke beelden te verzenden en op te slaan.

AXIS Site Designer
Met AXIS Site Designer op uw laptop of tablet kunt u het hele 
ontwerpproces effectief beheren. U kunt direct wijzigingen aanbrengen, 
videoresolutievoorbeelden gebruiken om de juiste camera's te kiezen, 
cameranamen en bewaartijden toevoegen en de juiste accessoires 
en opnameoplossingen vinden. U krijgt ook nuttige verkoop- en 
installatiedocumentatie en de mogelijkheid om alle configuraties te 
exporteren naar AXIS Camera Station om installatiefouten te vermijden.



Overal ter wereld 
vertrouwen ondernemers 
op Axis voor hun 
beveiligingsbehoeften.

Het begon allemaal met het gebruik van netwerktechnologie 
om apparaten met elkaar te verbinden en ze intelligent te 
maken, tegenwoordig bekend als Internet of Things (IoT).

Toegepast op de bewakings- en beveiligingssector was dit een 
echte gamechanger.

Bedrijfseigenaren met een internetverbinding konden nu van 
overal ter wereld zien wat er zich op hun locaties afspeelde. 
En voor degenen die al een uitgebreid CCTV-systeem hadden, 
ontwikkelde Axis netwerk-encoders zodat ook zij konden 
profiteren van de nieuwste netwerktechnologie.

Tegenwoordig is Axis 's werelds grootste leverancier van 
netwerkbewakingsoplossingen voor bedrijven van alle groottes 
in alle sectoren. 

Camera's zijn uiteraard essentieel voor een bewakingssysteem. 
Axis heeft er veel verschillende: buitencamera's, 
positioneringscamera's, panoramische camera's, vaste 
dome-camera’s, thermische camera's en nog veel meer.

Maar voor een goede beveiliging is er meer nodig. Daarom 
heeft Axis zijn assortiment de laatste jaren uitgebreid met 
videomanagementsoftware voor videofeeds, audio-oplossingen 
om indringers af te schrikken en toegangscontrolesystemen 
met audiovisuele deurstations.

Alle oplossingen van Axis zijn gebaseerd op open 
netwerkstandaarden. Dit betekent dat, als u complexe 
bewakingsbehoeften heeft die een nog geavanceerder en 
aangepaster videomanagementsysteem vereisen, u terecht 
kunt bij een van onze gespecialiseerde partners. U hoeft uw 
bestaande netwerk van camera's en andere apparaten dus niet 
te vervangen.

Kiezen voor een end-to-end-bewakingsoplossing van Axis is 
simpelweg een van de veiligste investeringen die u kunt doen. 
Ondernemers overal ter wereld zullen dit beamen.

“Een slimmere en veiligere wereld.” Dit is de leidraad voor 
Axis sinds de oprichting van het bedrijf in 1984.

Ga voor meer informatie naar:
www.axis.com/solutions/axis-end-to-end-solutions-for-surveillance



Overal ter wereld 
vertrouwen ondernemers 
op Axis voor hun 
beveiligingsbehoeften.



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 
technologieleider in netwerkvideo biedt Axis producten en diensten voor videobewaking en 
beeldanalyse, toegangscontrole, intercoms en audiosystemen. Axis heeft ruim 3.800 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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