
Audio wordt slim
en eenvoudig
Netwerkaudio voor beveiliging, 
aankondigingen en achtergrondmuziek 



Belangrijkste redenen om voor netwerkaudio te kiezen
De netwerkaudiosystemen van Axis zijn, net als netwerkcamera’s, 
intelligente apparaten en bieden veel vergelijkbare voordelen.

Het is eenvoudig en kostenefficiënt om 
apparaten te updaten en aan uw oplossing 
toe te voegen zodra uw behoeften 
veranderen, ongeacht of u het systeem 
wilt uitbreiden, locaties wenst toe te 
voegen of simpelweg wilt pro�teren 
van nieuwe functionaliteiten.

U heeft slechts één standaard netwerkkabel 
nodig voor verbinding, voeding en 
communicatie met uw bestaande infrastructuur. 
En dat zonder iets in te stellen.

EENVOUDIGE

INSTALLATIE

Afspelen en plannen van verschillende 
content in verschillende zones, waarbij 
de content en zones eenvoudig kunnen 
worden aangepast wanneer u wilt.

Gebruik de geïntegreerde 
audiospeler en meegeleverde of 
plug-in apps voor het streamen van 
muziek, vooraf geplande of live 
aankondigingen, audio-detectie, 
gezondheidsmonitoring en meer.

Voeding + netwerkverbinding

Maak gebruik van één kostene�ciënt 
systeem voor achtergrondmuziek en 
aankondigingen - alles wat u nodig 
heeft volledig geïntegreerd.

Verbind en integreer uw 
audio-oplossing met 
andere systemen en 
apparaten, zoals uw 
toegangscontrolesysteem en 
camera's.

EENVOUDIGE
INTEGRATIE



Wat kunt u allemaal doen met netwerkaudio? 
Usecases - met het voordeel van centrale aansturing.

Beveiling 
Reageer direct op ongewenste activiteiten 

Netwerkaudio is de perfecte aanvulling op een 
videobewakingssysteem. Perimeterbeveiliging is een 
goed voorbeeld hiervan. Stelt u zich eens voor dat 
een mogelijke inbreker over een hek klimt. De camera 
waarschuwt een bewaker, die vervolgens het  
audiosysteem gebruikt en de inbreker laat weten:  
“We kunnen u zien, u bevindt zich op verboden 
terrein.” Dit soort waarschuwingen schrikt meestal 
voldoende af, waardoor extra veiligheidsmaatregelen 
niet nodig zijn.

Publieke mededelingen
Omroepen in één of meerdere zones 

Netwerkaudio is een ideale oplossing indien u behoefte heeft 
aan verschillende soorten informatieve mededelingen en  
updates, bijvoorbeeld in scholen, winkels, hotels en openbare 
gebouwen. U kunt het gebruiken om iemand op te roepen 
naar een specifieke plek te gaan, bijvoorbeeld in een  
kledingwinkel. Of voor live of geplande mededelingen,  
bijvoorbeeld aan het begin van een schooldag of in geval  
van een noodsituatie.

Achtergrondmuziek 
Muziek afspelen hoe en waar u wilt

Netwerkaudio kan onder andere winkels en hotels 
ondersteunen bij het creëren van de ideale sfeervolle 
achtergrondmuziek. Ontdek de voordelen van vooraf 
ingestelde opties, zoals volume en muziekgenre,  
volledig te beheren op locatie of op afstand.  
Vanzelfsprekend is het mogelijk achtergrondmuziek  
te combineren met geplande of live mededelingen, 
voor de best mogelijke klantervaring.



Overzicht van onze netwerkaudiosystemen 
Ons gehele portfolio van netwerkaudiosystemen is gebaseerd op een 
open standaard en hierdoor eenvoudig te integreren met andere  
systemen. Onze producten worden klaar voor gebruik geleverd en 
zijn voorzien van PoE voor een snelle, makkelijke installatie.

Kom meer te weten over de netwerkaudio-oplossingen van Axis op  
www.axis.com/nl-nl/products/audio

Netwerkluidsprekers
> Complete audiosystemen in één unit
> Live of geplande mededelingen
> Achtergrondmuziek  

AXIS Audio Manager
> Beheer uw netwerkaudiosysteem vanuit een gebruikersinterface
> Het afspelen en plannen van verschillende content in verschillende zones, wanneer  
 en waar u wilt 
> Voor grotere, complexe systemen

AXIS Audio Player
> Audioapplicatie voor achtergrondmuziek en mededelingen
> Plannen van afspeellijsten en mededelingen
> Voor kleinere, standaard systemen 

AXIS C3003-E Network Horn Speaker
> Eenvoudige en heldere hoornluidspreker
> Onderdeel van een complete bewakingsoplossing
> Klaar voor buitengebruik

2N SIP Mic
> Maak van uw Axis-netwerkluidsprekers een compleet omroepsysteem
> Alles-in-één bedieningspaneel voor netwerkmicrofoon 
> Configureerbare knoppen voor meerdere zones

AXIS C8033 Network Audio Bridge
> Verbind en combineer analoge- en netwerkaudio
> Profiteer van de voordelen van netwerkaudio en bescherm tegelijkertijd uw investeringen
> Afspelen van muziek en geluiden vanuit elke bron

AXIS C8210 Network Audio Amplifier
> Maak van iedere passieve luidspreker een netwerkluidspreker 
> Profiteer van de voordelen van netwerkaudio en bescherm tegelijkertijd uw investeringen  
> Klein en compact



Een wereld vol
audiomogelijkheden 
Axis netwerkaudiosystemen zijn complete audiosystemen 
van hoge kwaliteit die u kunt gebruiken voor het: 

> Verbeteren van uw beveiliging met vooraf ingestelde aankondigingen bij specifieke gebeurtenissen  
 en live mededelingen 
> Maken van vooraf ingestelde of live aankondigingen in specifieke zones. Op het juiste moment,  
 op de juiste plek 
> Creëren van de juiste sfeer, door eenvoudig en flexibel fantastisch klinkende achtergrondmuziek  
 te programmeren 

Geniet van de vele voordelen van een netwerkaudiosysteem.



Axis maakt een slimmere en veiligere wereld mogelijk, door netwerkoplossingen te ontwikkelen 
die inzicht bieden in het verbeteren van de veiligheid en nieuwe manieren van zakendoen. Als 
marktleider in netwerkvideo biedt Axis producten en diensten voor videobewaking en 
beeldanalyse, toegangscontrole en audiosystemen. Axis heeft ruim 3.000 toegewijde werknemers 
in meer dan 50 landen en werkt samen met een wereldwijd netwerk van partners om 
klantspecifieke oplossingen te leveren. Axis is opgericht in 1984 en heeft zijn hoofdkantoor in 
Lund, Zweden.

Ga naar onze website www.axis.com voor meer informatie over Axis.

©2018-2019 Axis Communications AB. AXIS Communications, AXIS, ETRAX, ARTPEC en VAPIX zijn geregistreerde 
handelsmerken of handelsmerk toepassingen van Axis AB in verschillende jurisdicties. Alle overige organisatienamen 
en producten zijn handelsmerken op geregistreerde merken van de respectievelijke organisatie. Wij behouden het 
recht om wijzigingen toe te passen zonder verdere aankondiging.

Over Axis Communications
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