
Waarom netwerk-
videorecorders van Axis?

EENVOUDIG TE INSTALLEREN, BETROUWBARE 
OPNAMEOPLOSSINGEN

De wereld waarin we leven wordt alsmaar slimmer en geïntegreerder. 
Wanneer u een beveiligingsoplossing ontwikkelt, wilt u zeker zijn 
dat deze feilloos zal werken. Alle componenten (tools, VMS, recorder, 
camera's, luidsprekers, toegangscontrole) zijn nauw met elkaar 
geïntegreerd om een ongelooflijke ervaring te bieden.  
De ‘out-of-the-box’ configuratie is gebruiksvriendelijk en sluit 
installatiefouten uit dankzij AXIS Site Designer, de Axis recorder 
toolbox-wizard en een vereenvoudigd licentiemodel. 

De recorders worden geleverd met alle benodigde software, inclusief 
licenties voor videomanagementsoftware. Met Axis als enige 
aanspreekpunt kunt u gerust zijn dat alle eventuele problemen 
snel en efficiënt worden opgelost. Alle hardwarecomponenten 
zoals de processor, harde schijven en grafische kaart, evenals de 
opslagcapaciteit, zijn geoptimaliseerd voor betrouwbare,  
ultra-high-definition bewaking en worden geleverd met 5 jaar 
garantie.

6 VOORDELEN WANNEER U VOOR EEN 
NETWERKVIDEORECORDER VAN AXIS KIEST

Een opnameoplossing op maat
Op maat gemaakt met zorgvuldig gekozen componenten voor:
> De meest geschikte vormfactor
> De beste componenten in een bewakingscontext
> Maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid
> Maximale systeemstabiliteit in vele scenario's

Perfecte match met producten van Axis
>  Getest en gevalideerd met het productassortiment en de 

software van Axis
> Een betrouwbare oplossing voor vandaag en morgen
> Inclusief AXIS Camera Station-software en -licenties
> Gebruiksklare opnameoplossing
> Ondersteuning voor camera's van derden*

Een gecertificeerde oplossing: alles van één 
leverancier
> Een wereldwijd gecertificeerde opnameoplossing
>  Omdat u alle componenten bij Axis koopt, kunnen  

levertijden op elkaar worden afgestemd
>  Eén aanspreekpunt voor presales-, configuratie- en  

aftersales-ondersteuning voor het complete systeem

Gemakkelijke installatie met Axis-tools
>  AXIS Camera Station Integrator Suite biedt ondersteuning van 

ontwerp tot installatie, validatie en beheer
>  Een intuïtieve installatiewizard bespaart tijd en zorgt voor een 

probleemloze installatie
> De Axis recorder toolbox maakt onderhoud gemakkelijk
>  Axis NVR-herstel om een back-up te maken van het systeem en 

het opnieuw te installeren
>  Axis field upgrade kit beschikbaar voor upgrade van 

besturingssysteem

Axis-kwaliteit, prima ondersteuning en weinig 
onderhoud 
> Axis ondersteunt de complete end-to-end-oplossing
> Axis houdt de hardware up-to-date voor u
> Tijdige correcties en oplossingen voor kwetsbaarheden
> Uitgebreide ondersteuning en garantieservice
> 5 jaar garantie op alle producten

Controle over totale eigendomskosten
> Eenvoudig licentiemodel
> Alleen initiële kosten, geen extra kosten
> Alles inbegrepen in licentie
> Hardwareservices inbegrepen in product
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*AXIS Camera Station vereist dat apparaten van derden compatibel zijn met ONVIF-profiel S en 
geverifieerd zijn door de AXIS Camera Station Device Compatibility Tool.



BEPROEFD ONTWERP

MEER DAN EEN RECORDER

VERTROUWEN IN AXIS-RECORDERS

INTEGRATIE
Netwerkvideorecorders van Axis zijn 
gebruiksklare oplossingen, die zijn getest en 
gevalideerd met het productassortiment van 
Axis. Een perfect geïntegreerde oplossing die 
geschikt is voor de uitdagingen van vandaag 
en morgen.

SYSTEEMMONITORING
Het systeemmonitoringsportal geeft u de 
mogelijkheid om al uw Axis-apparaten 
te bewaken en hun status op te vragen, 
bijvoorbeeld om te zien of camera's en servers 
online zijn.

SERVICE EN ONDERSTEUNING
Eén aanspreekpunt voor ondersteuning, 
configuratievragen en aftersales-
ondersteuning voor het complete systeem 
(recorder, VMS, camera's en switches).

Meer informatie vindt u op  
www.axis.com/products/network-video-recorders

5 jaar garantie

Inclusief ondersteuning, 
services en licenties

Opslagflexibiliteit 

Installatie- en 
onderhoudstools

Eén bedrijf, één ondersteuning

Eindeloze systeemuitbreiding

Hoofdcomponent van de  
end-to-end-oplossing

Geen terugkerende licentiekosten
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Of u nu een snel locatieonderzoek wenst of een gedetailleerd en 
gedocumenteerd systeemontwerp, AXIS Site Designer maakt het 
eenvoudig om apparaten te selecteren en de juiste accessoires 
en opslagoplossing te kiezen. Wanneer u onze tools gebruikt om 
een end-to-end-oplossing te creëren, valideren we het ontwerp 
in elke stap van het proces, inclusief opslagberekeningen, 
bandbreedteschattingen, licenties, voeding, poorten, dekkingsprojecties 
en meer. Nadat de oplossing is geïnstalleerd, gebruikt u gewoon de 
verificatietool om het systeem te testen en te kijken of de oplossing 
goed werkt en naar verwachting presteert.


