
OCHRONA 
OBIEKTU
Odkryj rozwiązania dozoru i  
bezpieczeństwa z serii AXIS Camera Station. 
Bezpieczeństwo i dozór to priorytetowe kwestie w każdej 
firmie. Ale znalezienie właściwego rozwiązania bywa 
niełatwe. Nikt nie chce inwestować w system zbyt duży 
lub zbyt skomplikowany w obsłudze. A jednocześnie 
trzeba wybrać rozwiązanie odpowiednio wydajne i 
inteligentne. 

Wszystko, czego potrzeba — od jednego dostawcy
Nasze rozwiązania są projektowane dla firm takich jak 
Twoja. Dzięki nim możesz skutecznie zadbać o takie 
sprawy jak ochrona pracowników, obiektów i mienia, 
jednocześnie skupiając się na podstawowej działalności. 
Niewątpliwie docenisz też łatwość ich instalacji, 
obsługi i konserwacji.  
Ponadto system Axis można rozbudowywać odpowiednio 
do rosnących potrzeb. Jest on bezpieczną inwestycją, 
dzięki której otrzymujesz wszystkie elementy potrzebne 
do wsparcia działalności — od jednego dostawcy.

Kompletny system dający pełną kontrolę 
Jeśli szukasz kompletnego rozwiązania zaspokajającego 
wszystkie potrzeby związane z nadzorem, skorzystaj z 
oprogramowania do zarządzania materiałem wizyjnym 
AXIS Camera Station.  
Ułatwia ono skuteczne reagowanie na incydenty i 
szybkie eksportowanie materiału dowodowego o 
wysokiej rozdzielczości.
Rozwiązanie można uzupełniać o funkcje 
dodatkowe, umożliwiające np. komunikację z gośćmi, 
zabezpieczanie wejść i wyjść, obsługę dostaw towarów i 
odstraszanie dźwiękowe. Funkcjonalność systemu można 
także rozszerzyć przy użyciu dostępnych w kamerach 
narzędzi analitycznych.
Jest to rozwiązanie idealnie dopasowane do szerokiej 
gamy produktów Axis, obejmującej kamery 4K Ultra HD, 
kamery termowizyjne, urządzenia do pracy w trudnych i 
niebezpiecznych warunkach oraz wiele innych. 

Wszystko, czego potrzeba 

Kompleksowa kontrola przy użyciu 
łatwego w obsłudze interfejsu 
oprogramowania AXIS Camera Station

Wideo — wyraźny obraz

Kontrola dostępu — 
zabezpieczenie terenu obiektu

Audio — komunikacja 

Zarządzanie gośćmi — 
dodatkowa warstwa zabezpieczeń

Kontrola — integracja z innymi 
urządzeniami



Gotowe do akcji
Nasze wysokowydajne rejestratory NVR umożliwiają 
prowadzenie dozoru w wysokiej rozdzielczości, nawet 4K. Co 
więcej, są gotowe do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu. 

Rejestratory NVR Axis mają fabrycznie zainstalowane całe 
potrzebne oprogramowanie, w tym AXIS Camera Station z 
licencjami. Z myślą o jeszcze łatwiejszej instalacji niektóre 
modele są wyposażone w zintegrowany przełącznik PoE.

Wraz z monitorami, kamerami i innymi urządzeniami 
rejestratory te stanowią idealne rozwiązanie, dzięki któremu 
nie trzeba się martwić o niezgodność technologii.

Bezpieczeństwo non stop 
Dzięki Axis zyskujesz system nie tylko odpowiadający 
wszystkim Twoim potrzebom, ale także opłacalny i 
objęty najwyższej klasy wsparciem technicznym. Wybierz 
kompleksowe rozwiązanie, które jest od razu gotowe do 
nagrywania. Ewentualnie stwórz własny system przy użyciu 
naszego oprogramowania oraz standardowych komputerów i 
serwerów. Decyzja należy do Ciebie.

Niezależnie od tego, jaki system Axis wybierzesz, będzie on 
działać znakomicie każdego dnia, przez całą dobę. A wraz 
z rozwojem lub zmianą Twoich potrzeb będzie go można 
szybko i łatwo rozbudować. W ten sposób zyskujesz 
pewność, że Twoja firma jest dobrze chroniona.

Więcej informacji
Nasze rozwiązania oparte na oprogramowaniu 
AXIS Camera Station są łatwe w obsłudze, 
instalacji i konserwacji.  
Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie  
www.axis.com/products/axis-camera-station

Kamery IP 
do wyraźnej 
identyfikacji

Domofony 
umożliwiające 
kontrolę gości

Głośniki do 
emitowania 

komunikatów 
audio

Moduły we/wy 
do sterowania 

szlabanami, 
oświetleniem i nie 

tylko

Narzędzia analityczne do 
wczesnego ostrzegania i 

wyzwalania czynności

Kompletny system dający 
pełną kontrolę.


