
www.aspolska.pl

Axis Communications:  
AXIS Camera Station S20

AXIS Camera Station S20 to seria siecio-
wych rejestratorów wizji, umożliwia-
jących niezawodny dozór w wysokiej 
rozdzielczości. Aby zminimalizować 
czas montażu, urządzenia AXIS S20 mają 
wbudowany switch PoE przeznaczony do 
zapisu obrazów w rozdzielczości nawet 
4K, oprogramowanie do zarządzania 
obrazem AXIS Camera Station, potrzebne 
licencje oraz pozostałe niezbędne opro-
gramowanie systemowe. 
Wraz z kamerami z bogatej oferty firmy 
Axis i monitorami rejestratory tworzą 
kompleksowe rozwiązanie dla średnich 

instalacji (do 24 kanałów), zapewniając 
efektywny dozór. Wstępna konfigura-
cja pozwala skrócić do minimum czas 
instalacji. 
Rejestrator został wyposażony w spraw-
dzone rozwiązania sprzętowe, jest objęty 
3-letnią gwarancją. 
Oprogramowanie AXIS Camera Station 
ma intuicyjny interfejs użytkownika i za-
pewnia swobodę korzystania ze wszyst-
kich zalet szerokiej gamy kamer i innych 
urządzeń sieciowych Axis. Współpracuje 
z kamerami  także innych producentów. 
Seria sieciowych rejestratorów AXIS S20 

obejmuje urządzenia mające  wbudowany 
switch w wersjach: 8-, 16- i 24-kanałowej.

•  Zintegrowane urządzenie z wbu-
dowanym przełącznikiem PoE

•  Szeroki zakres funkcjonalności 

•  Dozór w wysokiej rozdzielczości do 4K 

•  Oprogramowanie AXIS Camera 
    Station w zestawie 

•  Pełna kompatybilność z produktami Axis

Przegląd 
Galopujący postęp technologiczny i miniaturyzacja skutkują upakowaniem wielu funkcji do 
jednego urządzenia. Dotyczy to również rejestratorów sieciowych obrazu i dźwięku, które – oprócz 
gwarantowanej, prawidłowej archiwizacji – coraz częściej integrują dane z systemów zewnętrznych 
(np. ciągi tekstowe, transakcje z systemu POS) lub z rozkładu danych wizyjnych (np. odczyt 
tablic rejestracyjnych, rozpoznanie twarzy) w celu szybszego wyszukiwania materiału. Znacząca 
większość rejestratorów ma wbudowane mechanizmy analizy obrazu wspomagane algorytmami 
wywodzącymi się z uczenia maszynowego. Współpracę z urządzeniami firm trzecich zapewnia 
popularność i dojrzałość standardu ONVIF, który w tym roku kończy 10 lat. Nie dotyczy to tylko 
możliwości podłączenia bieżącego strumienia wizyjnego czy sterowania PTZ, wyjściami alarmowymi 
i przekaźnikami, ale również replikacji danych zapisanych w kamerze do pamięci centralnej. Na rynku 
zaczynają dominować jednostki typu appliance, czyli urządzenia „wszystko-w-jednym” zbudowane na 
bazie płyty głównej komputerów PC lub serwerowych (najczęściej Microsoft lub Linux).
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