
AXIS Camera Management
Ferramenta de gerenciamento eficiente para seus produtos de
vídeo em rede Axis

O AXIS Camera Management é uma ferramenta poderosa e eficiente de instalação e geren-
ciamento desenvolvida especialmente para ser usada com os produtos de vídeo em rede Axis.
Usando protocolos de rede e métodos padrão, a ferramenta pode encontrar automaticamente e
configurar dispositivos, definir endereços IP, mostrar status de conexão, gerenciar atualizações
de firmware e gerenciar aplicações de câmera para vários dispositivos.

O AXIS Camera Management pode gerenciar de forma eficiente

poucos a vários milhares de produtos de vídeo em rede Axis em

um ou mais sites.

Ele localiza e adiciona automaticamente produtos de vídeo Axis

diferentes à rede local, e o software permite ao usuário definir

os endereços IP manualmente ou configurar o dispositivo para

a atribuição automática via DHCP.

Para facilitar a configuração do sistema, os parâmetros da câ-

mera podem ser copiados de um dispositivo para vários ou-

tros no sistema. Um recurso poderoso de backup e restauração

torna possível restaurar o sistema para seu estado anterior.

O suporte à AXIS Camera Application Platform torna possível

distribuir de forma eficiente os aplicativos compatíveis, bem

como arquivos de chaves de licença para vários dispositivos no

sistema.

O AXIS Camera Management possui uma interface do usuário

intuitiva que exibe o nome do dispositivo e seu endereço, mo-

delo, versão de firmware e status.

Para permitir a manutenção e a administração eficientes, mar-

cas podem ser atribuídas aos dispositivos no sistema. As marcas

definidas pelo usuário podem, por exemplo, ser usadas para ge-

renciar câmeras em uma determinada área ou listar as câmeras

com atualização do firmware agendada.

Folha de dados

> Gerenciamento
poderoso de sites
individuais ou de
vários sites

> Configuração fácil da
câmera

> Backup e restauração
da câmera

> Atualização de
firmware confiável

> Gerenciamento
eficiente de aplicações
da câmera



Especificações técnicas – AXIS Camera Management
Produtos compatíveis
Modelos Câmeras de rede e codificadores Axis, inclusive HD, resolução padrão, alta

resolução, Pan/Tilt/Zoom e câmeras térmicas com firmware 4.40 ou posterior.
Produtos de controle de acesso físico Axis (Controlador de Porta em
Rede AXIS A1001, Estação de Porta com Vídeo em Rede AXIS A8004-VE),
Alto-falante de Rede Tipo Corneta AXIS C3003–E

Gerenciamento de câmeras
Detecção
de novos
dispositivos

Descoberta de novos dispositivos na rede, na sub-rede local ou em redes
remotas

Marcação de
dispositivos

Marcas definidas pelo usuário

Status da
unidade

Monitoramento do status dos dispositivos para indicar os dispositivos
acessíveis

Configuração do
dispositivo

Salve, copie e configure parâmetros padrão como regras de ação, perfis de
stream, hora do dispositivo, usuários do dispositivo e configurações de IP
para vários dispositivos, além de backup e restauração de configurações
de câmeras

Gerenciamento
de dispositivos

Restaura para valores padrão de fábrica ou reinicie o dispositivo

Gerenciamento de câmeras
Atualização de
firmware

Atualização de vários dispositivos em sequência ou paralelo
Download automático do último firmware disponível da Axis

Gerenciamento
de aplicativos

Suporte à Axis Camera Application Platform
Instalação de aplicativos compatíveis com a Axis, inclusive arquivos de
licença em vários dispositivos

Gerais
Log Log de atividades com funções de classificação/pesquisa para mostrar as

ações realizadas e status de dispositivos alterados
Idiomas Inglês, francês, alemão, italiano

Requisitos
mínimos do
sistema

Intel i5 ou AMD equivalente
RAM: 2 GB (8 GB recomendados para sistemas maiores)

Recomendações
do sistema

Windows 8.1 Pro de 64 bits, Windows 10 Pro de 64 bits*
Use sempre os service packs mais recentes
Microsoft .NET Runtime Environment (incluído no pacote de instalação)
* Para obter uma lista de todos os sistemas operacionais com suporte,
consulte as notas de versão disponíveis em www.axis.com/techsup

Gerenciamento de dispositivos eficiente

Gerenciamento de vários sites Atualização de firmware Distribuição de aplicativos

Interface do usuário intuitiva

Para simplificar a manutenção e gerenciar de forma eficiente os dispositivos no sistema, é possível atribuir uma ou mais
marcas definidas pelo usuário.

www.axis.com
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