AXIS VIDEOBEWAKING OVER HET NETWERK
Zoals zovele andere technologieën is ook de videobewakingscamera
de laatste jaren enorm geëvolueerd in dit digitale tijdperk. De
opgenomen beelden worden omgezet in bits en bytes en dat geeft
een pak extra mogelijkheden, evenals een sterk verbeterde
beeldkwaliteit.
WestSys BVBA is sedert jaren verdeler van het gerenommeerde
Zweedse Axis AB, de beursgenoteerde wereldleider op vlak van
netwerkcamera’s.
Wij hebben indertijd diverse leveranciers vergeleken, en na grondig beraad gekozen voor Axis, omdat
zij een uitmuntende prijs/kwaliteitsverhouding combineren met continue productverbeteringen, en
steeds hun producten aanpassen aan de laatste stand van de techniek. Deze keuze hebben wij ons
nooit beklaagd.

WAT KAN EEN NETWERKCAMERA SYSTEEM VOOR U DOEN ?
Kort samengevat : u kan er camerabeelden live mee bekijken en opnemen. Analoge systemen
konden dat echter ook al. Specifiek voor digitale netwerkcamera’s is dat de beelden digitaal
gestockeerd worden op een harde schijf, transporteerbaar zijn via het computernetwerk en het
internet, en dat de beelden bekeken worden op een pc. Concreet levert de Axis aanpak voor u
volgende voordelen op :
1. Betere beeldkwaliteit.
Axis werkt met een prima optische kwaliteit van lenzen. Het digitale beeld kan verliesvrij
getransporteerd worden over het computernetwerk en het internet. Er zijn modellen voor
dag/nachtgebruik en high definition modellen die bvb toelaten om ook zelfs op een overzichtsbeeld
van een parking nog een nummerplaat te kunnen lezen. Met een analoge camera is dit onhaalbaar.
2. Zeer grote keuze aan camera’s geschikt voor elk doel
Bij Axis heeft u een ruime keuze aan camera’s, van compacte
instapmodellen voor thuisgebruik, tot high-end beweegbare camera’s
geschikt voor de guurste weeromstandigheden. Er bestaand zeer
lichtgevoelige types geschikt voor nachtzicht, vandal proof modellen,
modellen die draadloos kunnen aangesloten worden, modellen voor
groothoekzicht, kortom, voor elke specifiek eis bestaat een passend
model.

3. Bewegingsdetectie en planning.
Het heeft weinig zin om continu
beelden op te nemen als er niks
gebeurt. Achteraf is het dan immers
moeilijk om te achterhalen als er iets
gebeurd is als je dagen videomateriaal
moet doorzoeken. Daarom zijn Axis
camera’s uitgerust met intelligente
bewegingsdetectie. De camera’s
kunnen bvb. ingesteld worden dat ze
enkel beginnen op te nemen als er
beweging optreedt in een bepaalde
zone van het beeld. Zo kunt u ervoor
zorgen dat de bomen die continu
bewegen in de wind, de camera niet
doen opnemen, maar iemand die op uw oprit wandelt, dat wel doet. Het is ook mogelijk om in te
stellen dat de camera enkel de beelden registreert op bepaalde tijdstippen.
4. Melding via e-mail.
Als er beweging gedetecteerd wordt in een bepaalde zone kunt u daarvan automatisch verwittigd
worden via een e-mail. Inclusief foto’s of videofragmenten van de vastgestelde beweging.
5. Internet
Wie digitaal zegt, zegt internet. De
live/opgenomen beelden kunnen geconsulteerd
worden via het internet. Beweegbare camera’s
kunt u aan de andere kant van de wereld vlot
besturen via uw pc of laptop. Wij hebben diverse
klanten die op deze manier hun bedrijf, filiaal of
buitenverblijf monitoren vanuit hun privé woning.
De live camerabeelden kunnen tegenwoordig zelfs
bekeken/bestuurd worden via een windows mobile
gsm of pda.

6. Video management software
De gebruiksvriendelijke Axis Camera Station software laat u toe om de videobeelden te bekijken, op
te nemen, en de geregistreerde beelden achteraf te bekijken en te doorzoeken. Videobeelden
kunnen continu of na bewegingsdetectie opgenomen worden. Diverse zoekfuncties zijn voorzien
(bvb. toon mij de beelden met beweging op camera voordeur van dinsdag 3/11 tussen 14 en 15u).

Interesse in een camerabewakingsoplossing van Axis ? Neem dan contact met ons op voor een
personaliseerde offerte.
Het WestSys aanbod : een uitgebreide vakkennis over (inter)netwerken, videotechnologie en
netwerkcamera’s, wij kennen de Axis producten door en door, we bieden u een no nonsense en tothe-point aanpak, én we hebben alle middelen in huis om u een goede support achteraf te geven.
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