
Segurança, proteção e eficiência são vitais para suas 
operações. Porém, sem a implantação das soluções 
adequadas, gerenciar tudo isso pode ser uma tarefa 
demorada e cara.

A Axis está aqui para ajudar você. Como líderes 
do mercado de vídeo em rede, nossos produtos 
e tecnologias inteligentes foram projetados para 
trabalhar em conjunto e sem interrupções, oferecendo 
a você um pacote completo para ajudar a aumentar a 
segurança e simplificar suas operações diárias.

Confiável e fácil de usar
O Axis Camera Station é um software de gerenciamento 
de vídeo flexível, seguro e confiável, com uma interface 
clara e intuitiva para que qualquer pessoa autorizada 
possa gerenciá-lo. E é fácil adicionar novos recursos e 
funções conforme mudam suas necessidades.

Para todas as necessidades do varejo
Modernas câmeras de vídeo em rede com análises 
integradas ajudam a combater perdas por meio da 
detecção e dissuasão de furtos, além de garantir um 
ambiente mais seguro para seus funcionários e clientes.

Sinta-se seguro e protegido
Com a Axis, você obtém a melhor relação custo-
benefício e suporte de primeira classe. Você pode 
confiar em uma solução completa que oferece 
excelente desempenho.

proteger o que importa na sua loja.
Torne mais fácil
Minimize as perdas, ao mesmo tempo que mantém seus funcionários e 
visitantes protegidos, com uma solução de segurança completa, gerenciada 
pelo AXIS Camera Station.



Para saber mais, visite:  
www.axis.com/pt-br/products/axis-camera-station

Gerenciamento da entrada
> Gerencie com facilidade o acesso de 

seus funcionários à loja e às áreas 
restritas

> Gerencie remotamente a entrada 
de visitantes, como motoristas 
entregadores

> Receba alertas caso as câmeras  
sejam violadas ou caso a  
abertura de uma porta  
seja forçada

Câmeras de rede
> Amplo portfólio de câmeras, para 

oferecer vídeos de alta resolução

> Design discreto que harmoniza com 
o ambiente

> Câmeras com fita métrica, para 
identificação no nível dos olhos em 
entradas e saídas

> Câmeras compatíveis com monitores 
de exibição pública, para dissuasão

> Câmeras 360 graus para visão geral
Módulos de E/S
> Entradas de alarmes de portas de 

cofres, botões de pânico e sistemas de 
Vigilância Eletrônica de Artigos (EAS) 
podem ser usadas para disparar alertas, 
gravações e mensagens de áudio

> Controle outros equipamentos que 
ligam as luzes, travam as portas ou 
abrem portões para tornar as operações 
mais eficientes

Alto-falantes de rede 
Utilize alto-falantes para áudios ao vivo ou 
mensagens pré-gravadas, para se comunicar com 
clientes e funcionários e aprimorar as operações 
do estabelecimento

Análise
Os dados analíticos fornecem uma nova 
perspectiva através de ferramentas 
poderosas e altamente avançadas, 
a fim de minimizar a incidência de 
comportamentos suspeitos e prevenir 
perdas

> AXIS Direction Detector: alerta quando 
há movimentos de entrada ou saída na 
direção errada 

> AXIS Random Selector: realiza 
verificações aleatórias, sem criar perfis

> AXIS Tailgating Detector: detecta 
ocorrências de pessoas passando 
juntas pelos acessos, como quando um 
indivíduo não autorizado acessa o local 
passando logo atrás de outro indivíduo 
autorizado. Os possíveis acionamentos 
imediatos incluem avisos sonoros, envio 
de alertas ou o disparo de alarmes

Gravadores de vídeo em rede
Monte sua solução com nossos gravadores de vídeo em rede prontos para 
uso. Eles vêm com o AXIS Camera Station, nosso poderoso software de 
gerenciamento de vídeo, muito fácil de usar, que qualquer pessoa pode 
gerenciar o sistema, lidar com incidentes e exportar evidências em alta 
definição. Você também pode proteger a privacidade de terceiros ao 
mascarar objetos antes de exportar suas gravações.  


