
BESCHERM UW 
GEBOUWEN
Ontdek de bewakings- en beveiligingsoplossingen 
van AXIS Camera Station. 
Bewaking en beveiliging zijn een prioriteit voor elk 
bedrijf, maar het vinden van de juiste oplossing kan nog 
knap lastig zijn. U wilt geen oplossing die te uitgebreid 
en complex is om te beheren. Maar u hebt wel een slim 
systeem nodig dat geschikt is voor de taak. 

Alles wat u wenst, van één leverancier
Onze oplossingen zijn ontworpen voor bedrijven zoals 
dat van u. U kunt uitdagingen, zoals het beschermen 
van medewerkers, gebouwen en eigendommen 
oplossen, terwijl u zich ook op uw kerntaken kunt 
blijven richten. De oplossingen zijn eenvoudig te 
installeren, te gebruiken en te onderhouden.  
Bovendien groeit uw Axis-systeem mee met uw bedrijf. 
Het is een veilige investering, die alles biedt wat u nodig 
hebt voor uw bedrijfsactiviteiten. Alles afkomstig van 
één leverancier.

Een compleet systeem, voor totale controle 
Als u op zoek bent naar een totaaloplossing voor al uw 
beveiligingsbehoeften, dan is de videobeheersoftware 
van AXIS Camera Station de juiste keuze voor u.  
Het helpt u incidenten effectief af te handelen en 
geavanceerd bewijsmatieraal snel te exporteren.
U kunt ook extra functies toevoegen, zodat u met 
bezoekers kunt communiceren, in- en uitgangen kunt 
beveiligen, geleverde goederen kunt afhandelen en audio 
kunt gebruiken als afschrikmiddel. Het is ook nog eens 
mogelijk de analysemogelijheden van uw camera te 
gebruiken om de systeemprestaties verder te vergroten.
AXIS Camera Station is de perfecte match voor het 
uitgebreide productassortiment van Axis. Dit assortiment 
omvat 4K Ultra HD-camera's, thermische camera's, 
producten voor veeleisende en gevaarlijke omgevingen 
en nog veel meer. 

Alles wat u nodig hebt 

Alles onder controle met AXIS Camera 
Station, de gebruiksvriendelijke 
software-interface

Video – voor scherpe beelden

Toegangscontrole –  
voor beveiligde gebouwen

Audio – voor communicatie 

Bezoekersbeheer –  
voor extra veiligheid

Beheer – voor integratie met andere 
apparaten



Gebruiksklare recorders

Onze hoogwaardige netwerkvideorecoders maken 
geavanceerde bewaking tot maximaal 4K mogelijk. Bovendien 
zijn ze direct klaar voor gebruik. 

Op Axis-netwerkvideorecorders is alle nodige software vooraf 
geïnstalleerd, inclusief licenties voor AXIS Camera Station. 
Sommige modellen worden geleverd met een geïntegreerde 
PoE-switch, wat de installatie nog gemakkelijker maakt.

Deze recorders bieden samen met monitors, camera's en 
andere apparaten de perfecte oplossing. U hoeft zich dus geen 
zorgen te maken over technologieën die niet compatibel zijn.

Blijf veilig en beveiligd 

Met Axis krijgt u niet alleen het juiste systeem dat op 
al uw behoeften is afgestemd, maar ook een goede 
prijs-kwaliteitverhouding en eersteklas ondersteuning. Kies 
een kant-en-klare totaaloplossing dat direct uit de doos werkt 
of configureer uw eigen systeem en maak gebruik van onze 
software op standaard pc’s en servers. De keuze is aan u.

Welk Axis-systeem u ook kiest, u kunt vertrouwen op optimale 
prestaties. Elke dag opnieuw. En als uw bedrijfsbehoeften 
groeien of wijzigen, kunt u snel en eenvoudig uitbreiden. 
U kunt er dus van verzekerd zijn dat uw bedrijf goed 
beschermd is.

Meer informatie
Onze oplossingen op basis van AXIS Camera 
Station zijn gemakkelijk te installeren, 
gebruiken en onderhouden.  
Ga voor meer informatie naar  
www.axis.com/products/axis-camera-station

Netwerkcamera’s voor 
duidelijke identificatie

Deurstations voor 
toegangscontrole

Luidsprekers voor 
audioberichten

I/O-modules 
voor beheer 

van slagbomen, 
verlichting, etc.

Analytics voor 
vroegtijdige 

waarschuwingen en 
geactiveerde acties

Een compleet systeem, 
voor totale controle.


