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Word een  
Axis-partner
Als specialist in IT-systemen biedt u natuurlijk al interessante 
producten aan. Maar stelt u zich eens voor dat u uw huidige portfolio 
zou kunnen uitbreiden met een  complete end-to-end oplossing voor 
surveillance en beveiliging, met onder meer  videobeheersoftware, 
netwerkcamera's en andere netwerkproducten. Op de volgende 
pagina's kunt u lezen wat Axis te bieden heeft en hoe we u kunnen 
helpen uw bedrijf te laten groeien.



Axis biedt geavanceerde surveillance- en beveiligingsoplossingen, 
waarmee de wereld veiliger en slimmer wordt. Als marktleider in 
netwerkvideo blijft Axis zich focussen op het ontwikkelen van 
innoverende netwerkproducten, gebaseerd op een open platform. 
Via ons wereldwijde partnernetwerk leveren we onze klanten 
producten van toegevoegde waarde en hoge kwaliteit. 

Axis in één oogopslag

Innoveren voor een  
slimmere en veiligere  
wereld.

Mensen over de hele wereld 
hebben het fundamentele recht 
zich veilig te voelen in hun 
dagelijks leven.
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Kwaliteit staat voorop in alles wat wij doen,  
van research en ontwikkeling tot ons kwalitatief 
hoogwaardige productaanbod en recycling. 

We blijven voortdurend ontwikkelen en innoveren, zodat we onze 
klanten meer veiligheid en betere bedrijfsprestaties kunnen bieden.  
Dit alles in nauwe samenwerking met ons wereldwijde partnernetwerk.  

Onze unieke bedrijfscultuur is bepalend voor ons succes en 
wordt gekenmerkt door ondernemingsgeest, openheid en 
verantwoordelijkheid - 'Always open. Think big. Act as one.'

Axis staat  
voor kwaliteit  
en innovatie



Axis heeft de eerste  
netwerkcamera ter wereld  
uitgevonden

>

>

>

We zijn marktleider en lopen voorop 
in technologische ontwikkeling

We blijven innovatie  
stimuleren voor een slimmere 
en veiligere wereld



Waarom Axis  
toevoegen aan uw 
IT-aanbod?
Surveillance- en beveiligingssystemen van Axis 
vormen een perfecte aanvulling op uw huidige 
portfolio en kennis van systeemarchitectuur en  
IT-systeeminfrastructuur. 

Breid uw klantenbestand en bedrijfsactiviteiten uit door betrouwbare, 
kwalitatief hoogwaardige oplossingen aan te bieden, zoals 
videobeheersoftware en netwerkproducten, bijvoorbeeld netwerkcamera's, 
luidsprekers en deurstations.

Cybersecurity is een belangrijk onderwerp waar de meeste IT-specialisten mee 
te maken krijgen bij installatie van zowel hardware als software. Kennis op dit 
gebied is van cruciaal belang wanneer klanten om netwerkoplossingen vragen.



De markt voor netwerk- 
videobewaking blijft groeien. 

Door surveillance- en beveiligingsoplossingen aan uw portfolio toe te 
voegen, opent zich een nieuwe wereld vol verkoop- en upsellmogelijkheden. 
Aanvullende producten, zoals monitors en servers, kunnen op een eenvoudige 
manier aan bestaande klanten worden verkocht. 

Het uitbreiden van uw portfolio is eenvoudig en zorgeloos, voor zowel u als 
uw klant. Camera's en andere netwerkproducten kunnen op dezelfde wijze 
worden geïntegreerd als ieder ander product en zijn een perfecte aanvulling 
op de netwerkoplossingen die u al aanbiedt.

Eenvoudig  
en zorgeloos  
verkopen



Samenwerken met 
partners over de hele 
wereld
Sinds 1984 werken we op basis van een indirect verkoopmodel. Dit stelt ons in 
staat om wereldwijd samen te werken met ervaren verkopers die beschikken 
over lokale kennis. Axis werkt direct samen met distributeurs. Zij leveren onze 
producten en oplossingen aan systeemintegratoren en -verkopers, die ze op 
hun beurt weer doorverkopen aan de eindklant. 

Distributeurs

Resellers System integrators

Eindklanten



Oplossingen voor elke 
behoefte
De producten en oplossingen van Axis worden vooral gebruikt in beveiligingsinstallaties, 
variërend van kleine systeemoplossingen voor afzonderlijke winkels tot uitgebreide 
bedrijfssystemen in winkelketens, universiteitsgebouwen, banken, treinen, snelwegen, etc. 

Enterprise  
business
BETROUWBARE OPLOSSINGEN 
VOOR COMPLEXE SITUATIES
Dit is het grootste marktsegment binnen 
Axis. Hieronder vallen ziekenhuizen, 
luchthavens, steden, universiteiten, etc. 
Kenmerkend voor dit marktsegment zijn 
complexe installaties met een groot 
aantal camera's. Betrouwbaarheid en een 
flexibele integratie met andere beveili-
gingssystemen zijn cruciaal.

EEN SNELGROEIENDE MARKT 
VOOR U
Het type eindklant in dit marktsegment 
is heel divers, denk aan scholen, winkels, 
productielocaties en grote kantoren. 
Meestal zijn het locaties die gebruikmaken 
van 10 tot 100 camera's en andere 
apparaten. Gebruikersgemak is cruciaal. 
Onze oplossing met AXIS Camera Station 
Video  Management Software is speciaal 
voor dit segment ontwikkeld.

Small  
business
BASIS SURVEILLANCE VOOR 
KLEINE BEDRIJVEN
Dit segment bestaat uit kleinere winkels 
en kantoren met maximaal 10 camera's. 
AXIS Companion is een kostenefficiënte, 
eenvoudig te installeren eindoplossing die 
speciaal voor dit segment is ontwikkeld.

>  LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA'S

Medium  
business



AXIS Camera Station  
Video Management Software

De perfecte oplossing  
voor klanten
AXIS Camera Station vormt de basis van ons aanbod en  
bestaat uit twee nauw verbonden onderdelen:

 

Een videobeheersysteem en een platform 
voor geïntegreerde oplossingen. 

AXIS Camera Station Integrator Suite:  
een toolbox waarmee u uw surveillancepro-
jecten op een andere manier kunt beheren en  
geld en tijd kunt besparen. 



AXIS Camera Station Video Management Software is een ideale 
manier om te beginnen met surveillance en beveiliging. Veiligheid en 
beveiliging staan waarschijnlijk hoog op de prioriteitenlijst van uw 
klanten. Een korte inspectie van hun locatie maakt snel duidelijk waar 
meer bewaking nodig is:

> Controleren van in- en uitgangen 
> Buitenruimtes, zoals parkeerlocaties en buitenopslag
> Perimeters en hekken
> Productieruimtes en assemblagehallen
> Gangen en trappenhuizen
> Kantoren en conferentieruimtes 
> Poorten en laadperrons

Dit surveillancesysteem beveiligt op een doeltreffende manier de 
klanten waar u al mee werkt: scholen, winkels, industrieterreinen, etc.  
De software is eenvoudig in gebruik en is voorzien van functies en 
functionaliteiten waar uw klanten behoefte aan hebben.
 
AXIS Camera Station is ontwikkeld voor een naadloze integratie met 
netwerkcamera's van Axis en andere netwerkproducten. Het systeem 
communiceert met luidsprekers, toegangsbeheer en smart analytics en 
garandeert een soepele integratie met producten van derden. U kunt 
oplossingen aanpassen aan de wensen van uw klant en een compleet, 
goedgekeurd totaalpakket bieden. 

Nieuwe mogelijkheden 
voor bestaande klanten



Begin met effectieve  
bewaking

Videobeheersoftware
 
AXIS Camera Station videobeheersoftware  
is de basis van onze totaaloplossing. Hier 
staat de gebruiker centraal. De grafische 
gebruikersinterface is duidelijk en eenvoudig in 
gebruik, zelfs voor de minst ervaren gebruiker. U 
kunt probleemloos navigeren, incidenten beheren 
en actie ondernemen.  

Om het helemaal makkelijk te maken, hebben we 
een groot aanbod kant-en-klare recorders waar 
AXIS Camera Station al op staat. Zo kan het 
systeem snel en eenvoudig bij uw klant worden 
geïnstalleerd. 

Netwerkcamera's
Netwerkcamera's van Axis komen in alle soorten 
en maten; van robuuste buitencamera's tot discrete 
producten voor gevoelige omgevingen. Onze 
camera's leveren uitstekende HDTV-beeldkwaliteit, 
ongeacht het soort ruimte dat beveiligd moet 
worden, de afmetingen en lichtomstandigheden. 
Bovendien is de benodigde bandbreedte en opslag 
minimaal.

Mobiele app voor AXIS Camera 
Station
Toezicht op afstand van de te bewaken locatie 
met eenvoudige toegang tot meerdere systemen. 
Voorzien van onder meer de volgende functies: live 
beeld met streamingprofielen naar keuze,  
tijdlijnvisualisatie van opgenomen gebeurtenissen  
en het bekijken van live en opgenomen 
momentopnames.



Met AXIS Site Designer wordt het heel 
eenvoudig om uw systeem te ontwerpen, 
camera's te kiezen en de juiste accessoires 
en opslagoplossing te selecteren. Nadat 
u het ontwerp heeft afgerond, print u de 
installatie-instructies uit en deelt u alles 
met uw installateur.



Eindeloze mogelijkheden met  

AXIS Camera Station
Op het moment dat de behoeften van uw klant groter worden, 
kunt u hun Axis-systeem laten meegroeien en alles bieden 
wat zij nodig hebben ter ondersteuning van hun activiteiten - 
allemaal via één leverancier. 



Verbeterde beveiliging  
met luidsprekers 
Spreek berichten in die afgaan op bepaalde 
momenten of naar aanleiding van bepaalde 
gebeurtenissen. Communiceer op afstand 
met personeel of schrik indringers af.

Toegangscontrole
Vul uw systeem aan met toe-
gangscontrole voor uw locatie.

Voeg analytics toe
Gebruik smart analytics van Axis en van 
onze partners om uw bewakingssysteem 
nog efficiënter te maken. 

ACAP

Controle van andere apparatuur
Voeg een I/O-module toe aan uw systeem 
om schakelaars, verlichting en  
slagbomen te beheren.

Bezoekers en leveringen 
afhandelen
Voeg een deurstation toe aan uw systeem. 
Zo kunt u de toegang controleren, bezoekers 
identificeren en met ze communiceren.



AXIS Camera Station heeft 
een intuïtieve interface die 
eenvoudig in gebruik is. Met deze 
bewakingsoplossing kiest uw klant 
voor een efficiënte beveiliging. 
Effectieve bewaking en beveiliging 
van een locatie is een goed begin, 
maar u kunt AXIS Camera Station ook 
uitbreiden met andere producten. Op 
die manier bouwt u een geïntegreerde 
beveiligingsoplossing die de locatie 
effectief beveiligt en de dagelijkse 
activiteiten vergemakkelijkt.

AXIS Camera Station 

Bouw uw eigen 
oplossing Netwerkcamera's

Beveiligingsanalytics 
Bedrijfsanalytics

Weergave op 
mobiele app



AXIS Camera Station 

Systeeminstallatie

Bezoekersbeheer

Toegangscontrole

Controle van andere 
apparatuur

Audio voor berichten,   
waarschuwingen en muziek

Opnameoplossingen



Dit unieke platform ondersteunt uw 
dagelijks werk en vereenvoudigt  
het ontwerp en beheer van uw  
klantinstallaties.

AXIS Camera Station 
Integrator Suite



AXIS Site Designer
Voor een eenvoudig 
systeemontwerp op locatie

Met AXIS Site Designer selecteert u eenvoudig  
camera's, accessoires en opslagmogelijkheden en 
configureert u het systeem met cameranamen, 
resolutie en bewaartijden. Print vervolgens de 
definitieve installatie-instructies uit en geef deze 
aan uw installateur. 

Automatische configuratie voor een 
snelle en betrouwbare installatie

Om fouten te voorkomen en de installatietijd 
te verkorten, worden de in AXIS Site Designer 
gemaakte systeemontwerpen automatisch 
geïmporteerd in AXIS Camera Station. Hier kunt 
u automatisch alle camera's, recorders en andere 
apparaten configureren. 

AXIS Installation Verifier om de  
systeemprestaties te testen

AXIS Installation Verifier is een geïntegreerde 
toepassing in AXIS Camera Station, die een live 
systeemcontrole op locatie uitvoert. Zo weet u 
zeker dat alles zowel onder normale als ongunstige 
omstandigheden naar behoren functioneert. Dit is 
het laatste deel van de kwaliteitscontrole, voordat 
het systeem wordt overgedragen aan de klant.

AXIS Camera Station System Health 
Monitoring voor effectief beheer

Met AXIS Camera Station System Health 
 Monitoring krijgt u een eenvoudig statusoverzicht 
van uw geïnstalleerde systemen. Ook krijgt u een 
waarschuwing als een camera of server niet werkt. 
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We staan klaar om u in 
alles te ondersteunen.

Onderwijs
We bieden diverse trainingen. U kunt 
bijvoorbeeld leren om geïntegreerde 
oplossingen met AXIS Camera Station samen te 
stellen of om de ondersteuningshulpmiddelen 
van AXIS Camera Station Integrator Suite te 
gebruiken. En uiteraard leveren we NFR-units 
voor klantendemo's.

Marketing
We leveren marketingmateriaal en bieden 
mogelijkheden voor co-branding. Als 
partner van Axis promoten we proactief 
uw diensten via onze marketingkanalen en 
voorzien we u van zakelijke leads die hieruit 
voortkomen.

Verkoop
We beantwoorden uw vragen over 
systeemontwerp, stellen apparatuur voor en 
kunnen aanwezig zijn bij besprekingen met 
de klant. We bieden u ook ondersteuning op 
afstand bij uw eerste klantinstallaties.

Ontwikkeling van de 
samenwerking
U profiteert van alle voordelen van het 
Axis Partner Program en samen stellen we 
gezamenlijke doelstellingen en activiteiten 
vast. U heeft direct contact met ons Axis-
team. Zij ondersteunen u in uw zakelijke groei.

Nieuwe zakelijke activiteiten ondernemen is spannend, uitdagend 
en geeft een hoop voldoening. Hiervoor is een langdurige inzet en 
investering vereist. Wij staan klaar om u in alles te ondersteunen.



Marketing
We leveren marketingmateriaal en mogelijkheden voor co-branding van marketing en verkoopstimulering. Als partner 
van Axis promoten we proactief uw diensten via onze marketingkanalen en voorzien we u van zakelijke leads die hieruit 
voortkomen.

Ontwikkeling van de samenwerking
U profiteert van alle voordelen van het Axis Partner Program en samen stellen we gezamenlijke doelstellingen en activi-
teiten vast. U heeft direct contact met ons Axis-team. Zij ondersteunen u in uw zakelijke groei.

Kom meer te weten en meld u aan
Wilt u meer weten over hoe u slimme, succesvolle bedrijfsactiviteiten kunt ontwikkelen met Axis? Neem dan contact op 
met uw lokale vertegenwoordiger.

Kom meer  
te weten 
Wilt u meer weten over hoe u slimme, 
succesvolle bedrijfsactiviteiten kunt 
ontwikkelen met Axis? Neem dan contact 
op met uw lokale vertegenwoordiger.



Over Axis Communications

©2019 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC en VAPIX zijn geregistreerde handelsmerken 
of handelsmerktoepassingen van Axis AB in verschillende jurisdicties. Alle overige organisatienamen en producten zijn 
handelsmerken of geregistreerde merken van de respectievelijke organisatie. We behouden het recht om wijzigingen toe te 
passen zonder verdere aankondiging.

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 marktleider in netwerkvideo biedt Axis 
producten en diensten voor videobewaking en beeldanalyse, toegangscontrole 
en audiosystemen. Axis heeft ruim 3.000 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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