
Systemy nadzoru IP firmy Axis.
Nieograniczone możliwości nadzoru wizyjnego.



Odpowiedź 
na aktualne 
wyzwania
w dziedzinie 
nadzoru 
wizyjnego.

Sieciowe systemy wizyjne zyskują na popularności, ponieważ klienci w 
zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem i nadzorem w coraz 
większym stopniu korzystają z elastycznych systemów opartych o standardy 
branżowe. Ze względu na rosnące możliwości zarządzania bezpieczeństwem 
w sieciach IP, a także wprowadzenie inteligentnych funkcji do kamer 
sieciowych, znacznie łatwiejsza jest rozbudowa systemów. To przesunięcie 
w kierunku otwartych systemów pozwala wdrażać bardziej wydajne i 
ekonomiczne środki nadzoru, niż kiedykolwiek było to możliwe.

Rynek systemów nadzoru wizyjnego stale rośnie za sprawą 
coraz większych potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa 
publicznego i prywatnego, a także zachodzących zmian 
technologicznych. 



Najwyższa jakość obrazu
Jakość obrazu jest jednym z najważniejszych parame-
trów każdej kamery, o ile nie najważniejszym. Dzięki 
najwyższej jakości obrazu użytkownik jest w stanie 
lepiej widzieć szczegóły i zmiany obrazu, dzięki czemu 
może podejmować trafniejsze i szybsze decyzje oraz 
skuteczniej chronić ludzi i mienie. Ponadto dzięki niej 
zautomatyzowane narzędzia analityczno-alarmowe 
działają bardziej precyzyjnie. Kamery sieciowe Axis 
zapewniają najwyższej jakości obrazy wideo a nasze 
sieciowe kamery megapikselowe i kamery HDTV są w 
stanie dostarczyć obrazy o wyjątkowym stopniu szcze-
gółowości.

Zdalny dostęp
W sieciowym systemie wizyjnym użytkownik może w 
dowolnym czasie uzyskać dostęp do obrazu przekazy-
wanego w czasie rzeczywistym, korzystając z autory-
zowanego komputera znajdującego się w dowolnym 
miejscu. Produkty firmy Axis z zakresu sieciowych 
systemów wizyjnych umożliwiają łatwe rejestrowanie 
i dystrybucję wysokiej jakości obrazu przez dowolny 
rodzaj sieci IP, także przez Internet. Obraz ze wzglę-
dów bezpieczeństwa i wygody można przechowywać w 
zdalnych lokalizacjach, a informacje mogą być przesy-
łane przez sieć LAN lub Internet.

Łatwa i rozszerzalna integracja
Sieciowe systemy wizyjne Axis charakteryzują się dużą 
możliwością integracji z innymi urządzeniami i funk-
cjami, co sprawia, że jest to system ciągle rozwijany. W 
pełni zintegrowany sieciowy system wizyjny Axis może 
być wykorzystany do wielu zastosowań jednocześnie, 
na przykład do kontroli dostępu, zarządzania budynka-
mi, w systemach punktów sprzedaży, w bankomatach, 
a także do ochrony przeciwpożarowej oraz kontroli 
intruzów i gości.

Z punktu widzenia specjalistów ds. bezpieczeństwa przejście 
na sieciowe systemy wizyjne stwarza nowe możliwości, gdzie 
technologia cyfrowa pozwala osiągnąć maksimum korzyści.
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Skalowalność i elastyczność
Sieciowy system wizyjny firmy Axis może być rozsze-
rzany przez dodawanie kolejnych kamer sieciowych. 
W czasie instalacji systemu można precyzyjnie dobrać 
potrzebne elementy, a następnie w dowolnym momencie 
rozbudować system odpowiednio do rosnących potrzeb. 
Dzięki ścisłemu przestrzeganiu standardów branżo-
wych, w razie potrzeby możliwe jest wprowadzenie 
do systemu nowych technologii, dodatkowych kamer i 
dodatkowej pamięci masowej.

Efektywność pod względem kosztów
Produkty Axis z zakresu sieciowych systemów wizyjnych 
bazują na otwartych standardach i działają w sieciach 
IP. Zastosowanie standardowego serwera PC zamiast 
urządzeń wykorzystujących zastrzeżone technologie, 
takich jak rejestratory DVR, znacznie zmniejsza koszty 
zarządzania i sprzętu, zwłaszcza w przypadku dużych 
systemów, gdzie pamięć masowa i serwery stanowią 
znaczny odsetek całkowitych kosztów rozwiązania. 
Dodatkowe oszczędności są związane z wykorzystywaną 
infrastrukturą. Sieci oparte o IP, takie jak LAN i Internet, 
można wykorzystać również do innych celów w 
przedsiębiorstwie.

Inteligencja rozproszona
W dzisiejszych czasach nagrywane są ogromne ilości 
materiału wizyjnego, którego jednak nikt nie ogląda ani 
nie analizuje z powodu braku czasu. W konsekwencji 
ważne zdarzenia i czynności, a także podejrzane zacho-
wania pozostają niezauważone. W sieciowym systemie 
wizyjnym inteligencja znajduje się w kamerze. Kamery 
sieciowe mogą mieć wbudowane funkcje wideo detekcji 
ruchu i zarządzania alarmami, dzięki czemu to kamera 
decyduje, kiedy wysłać materiał wizyjny oraz jaką 
poklatkowość i rozdzielczość w nim zastosować, a także 
kiedy powiadomić określonego operatora. Inne szcze-
gólne funkcje to m.in. audio detekcja i zabezpieczenie 
antysabotażowe.
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Metoda IP
Ochrona wcześniejszych inwestycji w 
systemy CCTV
W wielu przypadkach poczynione już zostały znaczne 
inwestycje w analogowe systemy CCTV. Jednak zmiana 
technologiczna w kierunku sieciowych systemów wizyj-
nych nie oznacza, że trzeba rezygnować z istniejących 
systemów analogowych. Rozwiązanie firmy Axis z za-
kresu sieciowych systemów wizyjnych umożliwia inte-
grację istniejącego systemu analogowego z rozwiąza-
niem opartym o IP. Pozwala ona korzystać z szeregu 
funkcji, takich jak zdalny obrót/pochylenie/zbliżenie, za-
silanie przez sieć Ethernet, audio detekcja, wideo detek-
cja ruchu, a jednocześnie spełnić wymagania użytkowni-
ka dotyczące jakości obrazu, możliwości nagrywania, 
niezawodności i efektywności pod względem kosztów.

Wideoenkodery i  
rozwiązania typu ‚rack’ 
firmy Axis
Wideoenkodery Axis umożliwiają 
wprowadzenie sieciowego systemu 
wizyjnego bez rezygnacji z posiada-
nych urządzeń analogowych. Po 
podłączeniu do kamer analogowych 
przekształcają one obrazy do posta-
ci cyfrowej i wysyłają je przez sieć 
IP, dzięki czemu kamery analogowe 
mogą korzystać z wielu funkcji do-
stępnych w kamerach sieciowych.

Kamery analogowe

Wykorzystanie inwestycji IT i obniżenie
całkowitego kosztu posiadania
Większość firm dysponuje obecnie szybkimi sieciami IP 
podłączonymi do Internetu. Instalacja sieciowego syste-
mu wizyjnego firmy Axis oznacza wykorzystanie istnie-
jącej infrastruktury i rozszerzenie jej o funkcje nadzoru 
wizyjnego. Standardowe urządzenia IT, takie jak prze-
łączniki i serwery PC używane są do nagrywania i prze-
chowywania materiału wizyjnego, dzięki czemu można 
wykorzystać wcześniejsze inwestycje w infrastrukturę i 
urządzenia IT, zwiększając tym samym ich opłacalność.

Sieciowe kamery megapikselowe i HDTV
Megapikselowe kamery sieciowe umożliwiają uzyskanie 
co najmniej trzy razy wyższej rozdzielczości obrazów w 
porównaniu do analogowych kamer CCTV. Kamera sie-
ciowa HDTV dostarcza jeszcze lepszą jakość obrazu wi-
deo w pełnej poklatkowości i doskonałym odwzorowa-
niem kolorów. Technologia megapikselowa i HDTV 
ulepsza możliwości rozpoznawania osób i przedmiotów.

Nadzór wizyjny na zewnątrz, w dzień/w 
nocy oraz termowizyjny
Wiele produktów z zakresu sieciowych systemów wizyj-
nych zaprojektowano do użytku w trudnych warunkach. 
Kamery sieciowe i wideoenkodery mogą być odporne na 
kurz, wibracje, wilgoć i wandalizm. Automatyczny tryb 
pracy dzień/noc zapewnia dobrą jakość obrazu nawet w 
nocy — na zewnątrz oraz w pomieszczeniach. Sieciowe 
kamery termowizyjne umożliwiają operatorom detekcję 
osób, obiektów i zdarzeń także w całkowitych ciemno-
ściach oraz w trudnych warunkach, na przykład w przy-
padku zadymienia czy zamglenia.



Sieciowy system wizyjny firmy Axis umożliwia 
przesyłanie materiału wizyjnego bez potrzeby 
tworzenia dedykowanej infrastruktury 
fizycznej. Do przesyłania informacji 
wykorzystuje standardowe sieci 
IP, takie jak sieci lokalne (LAN) 
i Internet, a nie osobne 
okablowanie typu punkt-punkt, 
które stosowane jest w 
systemach analogowych.

SIEĆ IP

Zarządzanie materiałem
wizyjnym i jego
przechowywanie
Do monitorowania i nagrywania 
obrazu może służyć standardowy 
komputer z oprogramowaniem do 
zarządzania materiałem wizyjnym.

Zdalny dostęp
Każdą kamerę można monitorować 
zdalnie z dowolnego punktu sieci 
LAN lub Internetu.

Wideodekoder Axis
Jeśli zachodzi potrzeba monitoro-
wania strumieni wideo w istnieją-
cych urządzeniach analogowych, 
można użyć wideodekodera Axis.

Kamery sieciowe Axis
Rozwiązanie to pozwala przechwy-
tywać i przesyłać obraz wideo w 
trybie rzeczywistym przez sieć IP.
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1. Kamery sieciowe do wszelkich zastosowań
Axis oferuje największy na rynku wybór kamer sieciowych i dostarcza kluczowe 
korzyści płynące z sieciowego nadzoru wizyjnego osobom odpowiedzialnym.
Stałopozycyjne kamery sieciowe
Stałopozycyjna kamera sieciowa sprawdza się w wielu 
różnych zastosowaniach, a ponadto dzięki swojej trady-
cyjnej budowie działa odstraszająco. Kierunek obiektywu 
kamery ustawia się podczas jej montażu. Dostępnych 
jest kilka modeli z obiektywami o zmiennej ogniskowej i/
lub wymiennymi obiektywami, co zwiększa elastyczność 
zastosowań. Dostępne są także obudowy umożliwiające 
montaż kamery na zewnątrz lub w trudnych warunkach.

Termowizyjne kamery sieciowe
Termowizyjna kamera sieciowa tworzy obrazy na pod-
stawie ciepła generowanego przez dowolny obiekt, po-
jazd lub osobę. Takie kamery umożliwiają rejestrowanie 
obrazów w całkowitych ciemnościach i umożliwiają 
operatorom wykrywanie podejrzanych zdarzeń i podej-
mowanie odpowiednich kroków przez całą dobę, nie-
zależnie od warunków. Termowizyjne kamery sieciowe 
stanowią doskonałe uzupełnienie każdego profesjonal-
nego systemu nadzoru IP.

1.

2.

Stałopozycyjne kopułkowe kamery sieciowe
Stałopozycyjna kopułkowa kamera sieciowa to urządzenie 
o zwartej konstrukcji z obudową kopułkową. Główną zaletę 
tych kamer stanowi ich dyskretna, nierzucająca się w oczy 
konstrukcja oraz fakt, że trudno jest ustalić kierunek usta-
wienia kamery. Kopułkowa obudowa kamery skutecznie 
zabezpiecza ją przed zmianą kierunku i rozogniskowaniem.

Kopułkowe kamery sieciowe PTZ
Kopułkowa kamera sieciowa PTZ oferuje sieciowe funkcje 
wideo w połączeniu z funkcjami obrotu/pochylenia/zbli-
żenia, umożliwiając obserwację dużego obszaru i dużą 
szczegółowość zbliżenia. Operator może łatwo sterować 
ruchem kamery lub może uruchomić ją w trybie trasy 
strażnika (tzw. guard tour), w którym kamera automa-
tycznie porusza się, umożliwiając obserwację ustalonych 
punktów. Kopułkowe kamery sieciowe PTZ są dostępne 
w postaci modeli przygotowanych do pracy na zewnątrz 
i umożliwiają łatwą, niezawodną instalację w trudnych 
warunkach.

4.3.



4. Oprogramowanie do zarządzania 
materiałem wizyjnym
Axis oferuje pełną gamę rozwiązań w zakresie 
oprogramowania przeznaczonego do wielu różnych 
zastosowań i sektorów rynku.

2. Wideoenkodery
Niskokosztowy sposób na integrację kamer analogowych 
i uzyskanie znaczących korzyści z sieciowych systemów 
nadzoru wizyjnego.

3. Akcesoria

AXIS Camera Companion
Podstawowy nadzór, w którym materiał wizyjny jest 
nagrywany w kamerach i nie jest konieczne inne urzą-
dzenie do zapisu, często wykorzystywany w małych fir-
mach. AXIS Camera Companion zapewnia wszystko, co 
niezbędne do podstawowego nadzoru wizyjnego, w tym 
podgląd i nagrywanie na żywo, wyszukiwanie i wydajny 
eksport wideo.

Hosting wideo
Nadzór realizowany jako usługa wykorzystująca tech-
nologię chmury. Sieć dostawców usług wideo Axis 
oferuje przechowywanie, konserwację oraz dodatkowe 
usługi, takie jak zdalna trasa strażnika (tzw. guard tour), 
stanowiące wygodną alternatywę dla tradycyjnych roz-
wiązań u klienta. 

Autonomiczne wideoenkodery
Autonomiczne wideoenkodery zapewniają rozwiązania 
w zakresie migracji kamer analogowych do sieciowych, 
zarówno w przypadku małych, jak i dużych instalacji. 
Axis oferuje autonomiczne wideoenkodery z różnymi 
poziomami funkcjonalności, obsługujące 1, 4 lub 16 ka-
nałów analogowych oraz wersje dostosowane do pracy 
w trudnych warunkach.

Axis accessories
Firma Axis oferuje obszerną gamę akcesoriów zwięk-
szających funkcjonalność i jakość obrazu. Są to obu-
dowy chroniące kamerę przed deszczem, ciepłem, zim-
nem, kurzem i wandalizmem oraz akcesoria do montażu 

Wideoenkodery typu blade i rack
Wideoenkodery typu blade oferują takie same funkcje, 
jak produkty autonomiczne, ale wymagają instalacji w 
obudowach rackowych. Obudowa typu rack z wideoen-
koderami typu blade dostarcza rozwiązań o dużej gę-
stości umożliwiających migrację dużych analogowych 
instalacji do systemu IP oraz wykorzystanie od 1 do 84 
kanałów analogowych w jednym urządzeniu, stanowiąc 
elastyczne rozwiązanie pozwalające na rozbudowę.

umożliwiające łatwą instalację kamery w różnych 
lokalizacjach. Szeroki wybór obiektywów i oświetlaczy 
umożliwia uzupełnienie kamery i zoptymalizowanie 
jakości obrazu.

AXIS Camera Station
Nadzór obejmujący wszystkie funkcje, w którym 
materiał wizyjny jest nagrywany na serwer systemowy. 
Rozwiązanie to jest często wykorzystywane w średnich 
firmach. Oferuje unikalne funkcje produktów Axis i 
dostarcza wszystko, czego potrzeba do profesjonalnego 
nadzoru: zarządzanie alarmami, mapy obszaru, zabez-
pieczenie antysabotażowe, aplikację Cross Line Detection 
i nie tylko.

Partnerzy programistyczni Axis
Dostosowane do potrzeb i wyspecjalizowane rozwiąza-
nia partnerów Axis przeznaczone dla systemów o różnej 
złożoności i rozmiarach — małych, średnich lub dużych
przedsiębiorstw. Axis współpracuje z ponad 800 partne-
rami programistycznymi z całego świata, zapewniając 
zintegrowane rozwiązania programowe w sieciowych 
produktach wizyjnych.



Jako lider rynku z zakresu sieciowych systemów wizyjnych, Axis wyznacza drogę do bezpiecz-
niejszego, inteligentniejszego świata-promując migrację z systemów nadzoru analogowego do 
systemów cyfrowych. Oferowane sieciowe systemy wizyjne przeznaczone do profesjonalnych 
instalacji, produkty i rozwiązania Axis oparte są a nowatorskich i otwartych platformach tech-
nologicznych. 

Axis posiada ponad 1400 dedykowanych pracowników w 40 lokalizacjach na świecie i współpra-
cuje z partnerami działającymi na terenie 179 krajów. Założony w 1984 roku Axis jest szwedzką 
firmą informatyczną, notowaną na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ OMX pod symbolem AXIS. 

Więcej informacji o firmie Axis można znaleźć na stronie internetowej firmy pod adresem  
www.axis.com

©2014 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC i VAPIX są zarejestrowanymi 
znakami towarowymi lub używanymi znakami towarowymi AXIS AB w różnych jurysdykcjach.. Wszystkie inne 
nazwy firmowe i produkty są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich odpowiednich 
przedsiębiorstw. Rezerwujemy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.
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