
PROTEJA AS SUAS 
INSTALAÇ  ES
Descubra as soluções de vigilância e 
segurança AXIS Camera Station. 
A segurança e a vigilância são uma prioridade em todas as 
empresas. Contudo, por vezes é difícil encontrar a solução 
correta. Sabe o que não quer: algo demasiado grande ou 
complicado de gerir. E também o que quer: uma solução 
suficientemente potente para realizar bem o trabalho.

Um único fornecedor para tudo o que necessite

As nossas soluções estão desenhadas para empresas 
como a sua. O nosso objetivo é que possa solucionar os 
problemas que lhe preocupam, como proteger pessoal, 
instalações e equipamentos, mas sem desviar a atenção 
do realmente importante: o seu negócio. As nossas 
soluções são fáceis de instalar, utilizar e manter.
E se as suas necessidades crescem, o seu sistema Axis 
cresce consigo. É um insvestimento seguro: um único 
fornecedor que lhe dá tudo o que necessita para ajudá-lo a 
manter o bom rumo.

Um sistema completo para um controlo total

Se procura uma solução completa que possa dar 
resposta a todas as suas necessidades de vigilância,  
não procure mais: o software de gestão de vídeo  
AXIS Camera Station é o que necessita.
Com este sistema poderá gerir incidências de forma 
eficaz e exportar provas em alta definição rapidamente.
Além disso, pode adicionar funções extra que lhe 
permitem comunicar com visitantes, proteger entradas 
e saídas, gerir entregas de mercadorias e utilizar áudio 
com finalidades dissuasivas. E se deseja optimizar 
ainda mais o rendimento do sistema, pode incorporar 
inclusivamente a analítica na sua câmara.
É o par perfeito para a ampla gama de produtos da Axis, 
uma gama que inclui câmaras 4K Ultra HD, câmaras 
térmicas e produtos para entornos perigosos ou expostos a 
incidências metereológicas, entre muitos outros.

Tudo o que necessita

Controle tudo com a AXIS Camera 
Station, a nossa solução de software 
intuitiva

Vídeo: para umas imagens claras

Controlo de acesso: para reforçar a 
segurança

Áudio: para a comunicação

Gestão de visitantes: um extra de 
segurança

Controlo: para a integração com 
outros dispositivos



Gravadores prontos para utilizar

Os nossos gravadores de vídeo em rede de alto 
rendimento permitem a vigilância em alta definição com 
resoluções até 4K. E não só: podem ser utilizados desde o 
primeiro minuto.

Os gravadores de vídeo em rede Axis são pré-carregados 
com todo o software necessário incluindo a AXIS Camera 
Station. Para que a instalação seja ainda mais fácil, alguns 
modelos são fornecidos com um interruptor PoE integrado.

Combinando estes gravadores com monitores, câmaras 
e outros dispositivos, terá a solução perfeita. E tudo sem 
problemas de compatibilidade entre tecnologias.

Máxima segurança, hoje e amanhã

A Axis não só é garantia de um sistema adaptado a todas 
as suas necessidades, tal como de uma contrastada 
rentabilidade do investimento e de um suporte técnico de 
primeiro nível. Eleja uma solução integral, pronta a utilizar 
desde o primeiro minuto. Ou crie o seu próprio sistema, 
utilizando o nosso software e os computadores e servidores 
que prefira. A decisão é sua.

Independentemente do sistema Axis que escolha, o 
rendimento está assegurado, de dia e de noite, hoje, 
amanhã e passado. E se se alteram as necessidades das suas 
instalações, pode ampliá-lo de forma rápida e simples para 
que o seu negócio esteja sempre bem protegido.

Mais informação
As nossas soluções baseadas na AXIS Camera 
Station são fáceis de utilizar, instalar e manter. 
Se deseja mais informação, visite 

www.axis.com/products/axis-camera-station

Câmaras IP para uma 
identificação clara

Video-porteiros IP 
para o controlo de 

acesso

Altavozes para 
mensagens de 

áudio

Módulos de E/S 
para o controlo de 

barreiras, luzes e 
mais elementos

Analítica para 
alertas precoces e 
ativação de ações

Um sistema completo  
para um controlo total


