
Proč síťový  
video rekordér Axis?
SNADNÁ INSTALACE A SPOLEHLIVÝ ZÁZNAM
Žijeme v chytřejším a stále více propojeném světě. U svého systému 
zabezpečení se v první řadě potřebujete spolehnout na to, že bude 
fungovat a nezklame vás. Všechny součásti (nástroje, VMS, rekordér, 
kamery, reproduktory, kontrola přístupu) jsou úzce propojeny a 
přináší tak vynikající funkčnost. Unikátní a originální implementace i 
používání bez potíží s instalací díky AXIS Site Designer, Axis recorder 
toolbox a zjednodušené správě licencí. 

Na těchto rekordérech je předem nainstalován všechen nezbytný 
software, včetně licencí pro správu videa. Díky komunikaci s Axis 
coby jediným kontaktním místem máte jistotu, že jakýkoli problém 
zvládneme vyřešit rychle a účinně. Všechny hardwarové součásti, jako 
je procesor, pevné disky a grafická karta, včetně kapacity úložiště, 
byly optimalizovány a vyhovují veškerým požadavkům na spolehlivý 
dohledový systém s vysokým rozlišením a 5letou zárukou.

6 VÝHOD SÍŤOVÉHO VIDEO REKORDÉRU AXIS
Řešení záznamu vytvořené na míru
Řešení na míru s pečlivě zvolenými prvky pro:
> Nejvhodnější strukturu systému
> Nejlepší komponenty v oblasti dohledu
> Maximální kompatibilitu a spolehlivost
> Maximální stabilitu systému při různých scénářích

Dokonalý soulad s produkty Axis
>  Vše je testováno a schváleno společně s produktovým 

portfoliem a softwarem Axis
> Spolehlivé řešení pro dnešek i do budoucna
> Včetně softwaru a licencí AXIS Camera Station
> Jedinečné a pohotové řešení pro pořizování záznamů
> Podpora pro kamery třetích stran*

Certifikované řešení – komplet od jediného 
dodavatele
> Globálně certifikované záznamové řešení
>  Při pořízení všech součástí od značky Axis je vše dodáno 

společně
>  Jediný kontaktní bod pro objednání, konfiguraci i následnou 

podporu celého systému

Snadná instalace díky nástrojům Axis
>  Aplikace AXIS Camera Station Integrator Suite vás provede 

celým procesem návrhu, schválení i správy
>  Průvodce intuitivním nastavením vám ušetří čas a případné 

potíže s instalací
> Axis recorder toolbox pro snadnou údržbu
> Axis NVR recovery pro zálohování a opětovnou instalaci  
 systému
> Speciální sada Axis pro upgrade celého operačního systému

Kvalita Axis, špičková podpora a nenáročná údržba 
> Axis podporuje kompletní end-to-end řešení
> Axis pro vás udržuje hardware aktuální
> Včasné opravy chyb a bezpečnostních slabin
> Rozsáhlé služby podpory a záruk
> 5letá záruka na všechny produkty

Celkové náklady na vlastnictví máte pod kontrolou
> Jednoduchý licenční model
> Vstupní poplatek – žádné další úhrady
> Vše je zahrnuto v licenci
> Hardwarové služby jako součást produktu
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*AXIS Camera Station vyžaduje, aby zařízení třetích stran byla kompatibilní s ONVIF profilem  
S a ověřena pomocí kontroly kompatibility AXIS Camera Station.



PROVĚŘENÝ DESIGN

VÍC NEŽ JEN REKORDÉR

DŮVĚRA V REKORDÉRY AXIS

IMPLEMENTACE
Všechny video rekordéry Axis představují 
unikátní a jedinečná řešení, testovaná a 
schválená pro produktové portfolio Axis, 
dokonale integrovaná a vhodná jak pro 
aktuální výzvy, tak do budoucna.

MONITOROVÁNÍ STAVU
Portál pro monitorování stavu vám nabízí 
možnost sledovat všechna zařízení Axis a 
zjistit jejich status, například pro kontrolu, 
jsou-li všechny kamery i servery online.

SERVIS A PODPORA
Jediný kontakt pro podporu, otázky týkající 
se konfigurace i poprodejní podporu celého 
systému (rekordér, VMS, kamery a přepínače).

Pro více informací prosím navštivte  
www.axis.com/products/network-video-recorders

Záruka 5 let

Zahrnuje podporu, servis i 
licence

Flexibilní úložiště 

Nástroje pro snadnější na-
stavení a údržbu

Jedna firma / Jedna podpora

Nekonečné možnosti rozšiřování systému

Klíčová součást end-to-end řešení

Žádné opakované licenční poplatky
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Ať již chcete rychle zjistit možnosti, nebo získat podrobný a plně 
zdokumentovaný návrh systému, AXIS Site Designer vám usnadní 
výběr zařízení a vybere správné příslušenství a řešení úložišť. Pomocí 
našich nástrojů pro vytvoření end-to-end řešení kontrolujeme váš 
návrh krok za krokem od výpočtu kapacity úložiště, přes šířku pásma, 
licence, výkon, přípoje a porty, až po pokrytí prostoru kamerami atd. 
Jakmile jsou naše řešení instalována, stačí spustit nástroj pro ověření 
a areál projde zátěžovým testem pro kontrolu, zda jeho funkce a 
výkon splňují očekávání.


