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Στοιχεία για την CPI

Ορισμένα στοιχεία για την CPI

• Δραστηριοποιείται στην αγορά από το 1990, σαν διανομέας 
προστιθέμενης αξίας σε προϊόντα πληροφορικής

• Στους Top 3 διανομείς στην Ελλάδα για προϊόντα εκτύπωσης, 
φορολογικά προϊόντα, συστήματα POS, συστήματα επιτήρησης & 
managed Services

Η CPI είναι μια Ελληνική εταιρεία Πληροφορικής που δραστηριοποιείται στην αγορά για περισσότερο από 25 χρόνια

▪ Σήμερα απασχολεί 132 εργαζομένους

▪ Στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2000

▪ Κύκλος εργασιών: 14.7 εκ. € (+6,3% Vs. 2015)

▪ Υπηρεσίες: 28% του συνολικού τζίρου



Προϊόντα και λύσεις 
Είμαστε αντιπρόσωποι στην Ελλάδα για προϊόντα σε 6 αγορές

Εκτύπωση ΕκπαίδευσηPOS –
Τιμολόγηση

Εποπτεία και

ασφάλεια

ΣάρωσηAuto ID



H Axis υπήρξε η πρώτη εταιρία στον 
κόσμο
που δημιούργησε δικτυακή κάμερα
το 1996, κάνοντας τη μεγάλη μετάβαση 

από την αναλογική στην ψηφιακή 
τεχνολογία!
Η Axis κατάφερε για πρώτη φορά το 2017 
να ξεπεράσει το $1,0B

Γνωριμία με την AXIS

Με τη βοήθεια 90.000 συνεργατών ,σε 179
χώρες απασχολώντας αυτή τη στιγμή πάνω 
από 2.600 εργαζόμενους. 



1996 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας μέσα στο χρόνο

✓ Πάνω από 200 μοντέλα δικτυακών συσκευών και καμερών
✓ Απευθυνόμενη σε όλες της αγορές 
✓ Ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες του επαγγελματία
✓ Προϊόντα για κάθετες αγορές και ανάγκες
✓ Θέτοντας standards στην παγκόσμια αγορά (Mpeg - Onvif)   

2015

Δημιουργεί 
την πρώτη IP 
κάμερα

Δημιουργεί 
την πρώτη 
πλήρως  
αυτόνομη IP 
κάμερα 

ONVIF



Τεχνολογία που ξεχωρίζει



Τι σημαίνει αυτόνομη IP κάμερα ;

Δεν υπάρχει ανάγκη ύπαρξης VMS

Συνεργάζεται με όλα τα VMS

Δέχεται κανόνες και εντολές 

Αντιδρά βάσει κανόνων και εντολών 

Αποθηκεύει και διαχειρίζεται τα δεδομένα με ασφάλεια

Μπορεί να “μιλήσει” αμφίδρομα με συσκευές 3rd Party

Δεν είναι απλά μια κάμερα. Είναι φιλοσοφία της Axis 



½” Αισθητήρας με δυνατότητα Lightfinder

Micro SD/XC reader up to 128GB

Audio IN-OUT AAC 128k Mp3 ποιότητα

Video Analytics onboard (> 120 applications)

Digital I/O 

Open Api (VAPIX) 

Τροφοδοσία PoE & AC/DC reduduncy

Η αυτονομία μιας συσκευής εξαρτάται από την ποιότητα κατασκευής υλικού 



Πως επιτυγχάνεται η αυτονομία των συσκευών της Axis

For all

Axis 

Devices

Development                           
(Data encryption –

https - html 5 – SSL c. 
authentication) 

Development                             

(Acap Software)       

Development (Vapix)

Quality (Image – Audio – Detection)

Hardware (CPU – RAM - Mainboard)



Εκμεταλλευόμενοι την αυτονομία των Axis συσκευών

Axis Camera 
LPR Acap

εφαρμογή 
στην κάμερα 

Αποστολή 
στοιχείων στο 
Access control



Axis Door Phone
Αμφίδρομη 
επικοινωνία 

(audio-video)

Απόφαση 
διαχειριστή

Εκμεταλλευόμενοι την αυτονομία των Axis συσκευών



Axis Audio Horn

Ενημέρωση του 
επισκέπτη για το 

Parking του 
αυτοκινήτου και της 

κατεύθυνσής του

Έγγραφή γεγονότων 
στη μονάδα Access 

control και αναμονή 
για έξοδο του 

επισκέπτη

Εκμεταλλευόμενοι την αυτονομία των Axis συσκευών



Τι ακριβώς συνέβη στο παρασκήνιο  ?

Ο Διαχειριστής 
(φύλακας) της εισόδου 

στέλνει ένα 
ηλεκτρονικό κλειδί  QR 
CODE – PIN – NFC KEY 

στο κινητό του 
επισκέπτη ή του ανοίγει 

την μπάρα κατά τη 
διάρκεια της 

συνομιλίας τους . 

To Access control 
στέλνει εντολή στο 
θυροτηλέφωνο το 

οποίο καλεί τον 
διαχειριστή 
(αμφίδρομη 

επικοινωνία ήχου, 
εικόνας)

Η κάμερα 
στέλνει τα 

στοιχεία  της 
πινακίδας στη 
μονάδα Access 
control unit της 

Axis.



Είναι ένα εντυπωσιακά αυτόνομο σύστημα γιατί…

Ελάχιστος εξοπλισμός

24h health monitoring 

Απομακρυσμένη διαχείριση

VMS προαιρετικό 

3rd Party Integration

Onvif support for all





Σήμερα απολαμβάνουμε ανεπτυγμένη τεχνολογία και στο SMB

Μείωση του λειτουργικού κόστους 
χρήσης CCTV

Μεγάλες αναλύσεις έως και 20Mpixel

Δυνατότητα τοπικής καταγραφής 
συσκευής

Δυνατότητα διασύνδεσης με Smart 
home συστήματα ( πχ ΚΝΧ )

Ευκολία χρήσης του συστήματος μέσα 
από φιλικό για τον χρήστη περιβάλλον

Axis camera companion



Ένα οικοσύστημα συσκευών στην τσέπη μας 



Η φιλοσοφία της Axis με απλά λόγια



More than just 
surveillance.

Ευχαριστούμε πολύ


