
Fysieke toegangscontrole met de voordelen van open IP
AXIS A1001 Network Door Controller



Èchte vrijheid 
is geen open 
deur. Met de AXIS A1001 Network 

Door Controller brengen we een 
ongekende vrijheid in de wereld 
van fysieke toegangscontroles. 
Een vrijheid die voortvloeit 
uit dezelfde open IP-filosofie 
die we introduceerden bij de 
videosurveillance.

Traditionele merkgebonden systemen worden 
gekenmerkt door een gelimiteerd aantal opties, 
centrale regeleenheden met vaak complexe en 
dure bekabeling en beperkingen ten aanzien van de 
integratie en schaalbaarheid. Met de AXIS A1001 
Network Door Controller is er nu eindelijk een open, 
gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig alternatief 
voor fysieke toegangscontrole.

AXIS A1001 is een niet-merkgebonden platform voor 
toegangsbeheer. Het is geschikt voor zowel kleine 
installaties als geavanceerde systemen voor grote 
ondernemingen en biedt een eenvoudig, intelligent en 
gestroomlijnd alternatief, of u dit nu voor 1 of 1000 
deuren wilt gebruiken.

IP-platform van Axis voor fysieke toegangscontrole
Veelzijdigheid dankzij IP

 > Keuzevrijheid voor componenten (hard- en 
software) van verschillende leveranciers

 > AXIS A1001 is eenvoudig leverbaar via ons 
uitgebreide partnernetwerk

 > De open API (Application Programming Interface) is 
goed gedocumenteerd en gemakkelijk te 
implementeren, zodat u de allerbeste softwareopties 
kunt kiezen die aan uw behoeften voldoen

 > U bespaart tijd en kosten doordat u gebruik kunt 
maken van standaard IT-apparatuur

 > Eenvoudige integratie met andere IP-systemen, 
zoals videosurveillance

 > Lokale oplossing: een intelligent, zelfstandig 
apparaat bij elke deur; geen centrale server of 
regeleenheid nodig, omdat gebruik wordt gemaakt 
van de ingebouwde software



IP-platform van Axis voor fysieke toegangscontrole
AXIS A1001 is brandwerend 
uitgevoerd. De installatie 
is eenvoudig en 
kosteneffectief, aangezien 
er geen extra aansluitkast 
nodig is bij installatie boven 
systeemplafonds.

AXIS A1001 biedt u de eenvoudigste oplossing voor fysieke toegangscontrole op basis van IP. Van de vereenvoudigde 
bekabeling tot de kleurgecodeerde aansluiting; alles draagt bij aan de naadloze implementatie en het intuïtieve beheer.

Fysieke toegangscontrole 
was nog nooit zo eenvoudig.

Dankzij onze configuratiewizard en de aansluitingen met kleurcoderingen kunt u snel aan de slag met AXIS A1001.

Intuïtieve 
configuratiewizard met 
kleurcoderingen

Dankzij Power over Ethernet 
(PoE) is de bekabeling tot 
een minimum beperkt. 
De installatie vergt dus 
minder tijd en u bespaart 
op de kosten. Met PoE zijn 
minder voedingskabels 
naar accessoires, zoals 
sloten, sensors en lezers, 
en minder merkgebonden 
datanetwerken nodig.

Eenvoud
dankzij IP
> Vereenvoudigde bekabeling met PoE
> Kleurcodering en installatiewizard voor  

hardware
> Ondersteunt de meeste lezers die op de  

markt beschikbaar zijn



Conventionele producten en systemen voor 
toegangscontrole worden doorgaans ontwikkeld 
en geoptimaliseerd voor grote installaties met 
honderden deuren en soms zelfs duizenden gebruikers. 
De beschikbare software hiervoor is vaak lastig te 
gebruiken. Het merendeel van de installaties is echter 
veel kleiner; meestal gaat het om minder dan 10 deuren. 
Daarom hebben we de geïntegreerde AXIS Entry 
Manager-software intuïtief en gebruiksvriendelijk 
gemaakt voor de toegangscontrole van kleinere 
installaties. Maar ook bij grotere installaties beschikt 
u over de ideale oplossing dankzij de uitgebreide 
softwarekeuze die onze open API biedt.

Lokale IP
Intelligente IP-oplossingen stellen u in staat om te 
decentraliseren. Dit vergemakkelijkt de installatie en 
schaalbaarheid. Met AXIS Entry Manager verdwijnt de 
noodzaak voor een centrale regeleenheid of server. Elke 
AXIS A1001 Network Door Controller heeft zijn eigen 
geheugen en processor. Redundante systeemgegevens, 
gebruikersgegevens en conf iguraties worden 
automatisch gesynchroniseerd tussen alle eenheden 
van het systeem.

Overzichtelijke specifieke toegangsschema's, afhankelijk van de rol van de gebruiker in de 
organisatie, evenals speciale schema's voor vakanties en weekends.

Bestaande kaarthouders zijn snel te importeren door middel van 'drag and drop'. 
Configuraties voor nieuwe controllers worden automatisch gedeeld.

Axis biedt volledige flexibiliteit bij het uitbreiden van uw systeem. Of u nu 
één deur in een klein kantoor wilt toevoegen of videosurveillance in een groot 
complex wilt implementeren, AXIS A1001 biedt u de mogelijkheid om in uw eigen 
tempo te groeien.

Gebruiksvriendelijke software 
voor toegangsbeheer

Een fysiek 
toegangscontrolesysteem dat 
aansluit op uw groeitempo

Schaalbaarheid 
dankzij IP
> Zeer geschikt voor zowel kleine als grote 

installaties
> Eenvoudig uitbreidbaar volgens elke 

gewenste stapgrootte
> Dankzij de open API kan flexibel worden 

ingespeeld op nieuwe functionaliteit van 
toekomstige hard- en software

> Het uitgebreide partnernetwerk van 
Axis garandeert keuze uit de allerbeste 
deeloplossingen



Dankzij de open API (Application Programming 
Interface) van Axis hebt u de vrijheid om de allerbeste 
hardware en software van vele softwarepartners te 
combineren en onderling af te stemmen. Bovendien 
kunt u ze integreren in IP-systemen en toepassingen 

Ontdek de onbeperkte mogelijkheden 
van een open architectuur

Met de AXIS A1001 Network Door Controller hebt u de keuze uit onze ingebouwde webgebaseerde software en de oplossingen van willekeurige 
partners. Zo vindt u precies de juiste oplossing voor uw behoeften, onafhankelijk van de complexiteit en omvang van het systeem.

Twee routes.
Onbegrensd aantal bestemmingen.

AXIS Entry Manager
Kleine standaardinstallaties

Partneroplossingen
Grote installaties voor bedrijven

Traditionele, merkgebonden 
systemen voor fysieke 
toegangscontrole 
vereisen specifieke 
installaties, onderdelen en 
onderhoudstrajecten. Streef 
naar vrijheid (en bespaar tijd 
en geld) door te kiezen voor 
IP, standaard IT-apparatuur 
en een open interface.

van andere fabrikanten, zonder dat kostbare apparatuur 
nodig is om een brug te vormen tussen de verschillende 
systemen. Videosurveillance, inbraakdetectie en 
verwarming en ventilatie vormen slechts enkele van de 
vele mogelijkheden.



Tot 33 controllers en 400 gebruikers, standaard beveiligingseisen

+

Standaard toegangsbeheer met het accent op gebruiksgemak
Effectieve beveiliging van externe en interne toegangsdeuren

 > Lezer voor in- en uitgaand verkeer, met een handige 
vergrendeling en een extra vergrendeling voor meer 
veiligheid 's nachts

 > Ondersteuning voor aangrenzende deuren met ingaande lezer

Eenvoudig met webgebaseerde software
 > Kaarthouders, groepen en schema's, inclusief 

vakanties
 > Centrale bediening van de deuren
 > Gebeurtenisregistratie, e-mails en sms-berichten

AXIS A1001 voor verbinding met 
deursystemen en systeembeheerPoE-switch voor voeding en gegevensoverdracht

Ondersteuning van UPS (Uninterruptible 
Power Supply), zodat er geen noodaccu 
voor de deursystemen nodig is

Bestaande netwerkinfrastructuur

Eenvoudig met 
webgebaseerde software

Ondersteuning van 
de meeste typen 
lezers

AXIS Entry Manager
Kleine standaardinstallaties

Wat gebeurt er als u twee 
deuren moet toevoegen? 
Zorg ervoor dat u uw 
systeem in elke gewenste 
mate kunt uitbreiden. 
Traditionele systemen zijn 
gebonden aan een maximaal 
aantal deuren (doorgaans 
4, 8, 16 of 32 deuren).



Meer dan 33 controllers en/of veel gebruikers, geavanceerde beveiligingseisen 
of de behoefte aan integratie met andere systemen, zoals IP-videosurveillance.

Flexibiliteit om aan de eisen van morgen te voldoen
De open filosofie van Axis heeft geleid tot een nieuwe definitie van veelzijdigheid, eenvoud en schaalbaarheid voor videosurveillance. Nu, met 
AXIS A1001, staat fysieke toegangscontrole aan het begin van een soortgelijke transformatie. We doen er alles aan om u te helpen bij het opzetten 
van een eenvoudiger en intelligenter fysiek toegangscontrolesysteem, dat aan uw huidige en toekomstige wensen beantwoordt. Met IP zijn de 
mogelijkheden grenzeloos. We openen de deur naar een nieuw tijdperk voor fysieke toegangscontrole.

Server voor 
partnersoftware

Videosurveillancecamera

AXIS A1001 voor de aansluiting van 
deursystemen en de opslag van 
gebruikersgegevens met 
serverreplicatie

Partnersoftware voor 
systeembeheer

PoE-switch voor voeding 
en gegevensoverdracht

Axis partners staan garant voor de allerbeste oplossingen
Meer geavanceerde beveiligingseisen

 > Toegangsbeveiliging verbeterd met videoverificatie
 > Vergroot de efficiency van de bewaking door middel 

van videoregistratie bij geforceerd deuropenen, gebruik 
van ongeldige kaart of bij elke verleende toegang

Profiteer van andere functies, zoals:
 > Universele anti-passback
 > Universele teller voor weigering toegang
 > Integratie met andere systemen, zoals inbraakdetectie, 

verwarming en ventilatie, HR-systemen enz.

Ondersteuning van UPS (Uninterruptible 
Power Supply), zodat er geen noodaccu 
voor de deursystemen nodig is

Bestaande 
netwerkinfrastructuur

+ + +Partner-
softwarePartneroplossingen

Grote installaties voor bedrijven

Ga naar www.axis.com/access_control/

Fire detection HVAC

Intrusion detection

Surveillance

HR management



Axis biedt intelligente beveiligingsoplossingen voor een slimmere en veiligere wereld.
Als wereldwijd marktleider in netwerkvideo zet Axis de toon in de markt door de introductie 
van innovatieve en kwalitatief hoogstaande netwerkproducten – gebaseerd op een open 
platform –via een wereldwijd partnernetwerk. Axis ontwikkelt langetermijnrelaties met haar 
partners en voorziet hen van de nodige kennis en kwalitatieve netwerkproducten in zowel 
bestaande als nieuwe markten. 

Axis heeft wereldwijd meer dan 1600 toegewijde werknemers met vestigingen in meer dan 
40 landen en een samenwerking met ruim 65.000 partners in 179 landen. Axis is opgericht 
in 1984 in Zweden en staat genoteerd op de NASDAQ OMX Stockholm onder de beurscode 
AXIS. Meer informatie over AXIS op www.axis.com. 

©2014 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 organisaties. Wij behouden het 
recht om wijzigingen toe te passen zonder verdere aankondiging.

Over Axis Communications
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