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Ο Παγκόσμιος Ηγέτης 
σε αριθμούς 

εργαζόμενοι

 Ιδρύθηκε το 1984

 Συνεργάζεται με 65.000 partners

σε 179 χώρες

 Διαθέτει δικά της γραφεία σε 40 χώρες

και έχει αντιπροσώπους σε 70 χώρες



Ο Παγκόσμιος Ηγέτης 
σε αριθμούς 

USD 

million 

H Axis διατηρεί τη θέση του

Ηγέτη της Αγοράς στις δικτυακές κάμερες και 

ειδικά στην κατηγορία surveillance cameras.

Επίσης, κατέχει την 1η θέση και στην κατηγορία

video encoder, ενδυναμώνοντας τη θέση της 

στην ευρύτερη Αγορά του surveillance.



Product Portfolio

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

μετάβαση από την αναλογική στην 

ψηφιακή τεχνολογία!



Προβάδισμα στην τεχνολογία
Πρωτοπόρος στις καινοτομίες!

1998 2012 2008 2010 2012 

AXIS Camera 

Companion: 
First H.264 unique small First thermal Unique high-
compression World's first installation network performance 
standard for 

video encoder solution camera WDR camera network camera 

1996 1999 2009 2011 2012 2013 2004 

World's first World's first First MPEG-4 First HDTV Lightfinder First network Physical 
and Motion JPEG network network video network technology camera with Access 
compression 

camera chip camera active cooling Control camera 

Product Portfolio



Security as a service

Product Portfolio

Small systems

Mid-size systems
Large-scale systems

κάμερες

0



Product Portfolio
Λύσεις εποπτείας & ασφάλειας 

για όλους τους κλάδους



AXIS 

Technologies



Χαμηλός
φωτισμός?



Seeing is believing 

To video ξεκινάει με λήψη εικόνας που μπορεί να κάνει μία κανονική CCTV κάμερα ή να 
δει το γυμνό μάτι. Στη συνέχεια,  ενεργοποιείται η αποκλειστική τεχνολογία lightfinder
της AXIS, για να μετατρέψει μία σχεδόν κατάμαυρη σκηνή σε πλήρως έγχρωμη.

Testing AXIS Lightfinder technology._360P.mp4
Testing AXIS Lightfinder technology._360P.mp4


Έντονο
Backlight?



WDR

Seeing is believing 

Wide Dynamic Range - Dynamic Capture with AXIS P3384-V--VE_720P_(2).mp4
Wide Dynamic Range - Dynamic Capture with AXIS P3384-V--VE_720P_(2).mp4


Λεπτομέρεια 

στην 

εικόνα?



Κάθετες
εικόνες? 



Seeing is believing … and believing

video2/Axis Corridor Format Voorbeeld 720p_720P_(2).mp4
video2/Axis Corridor Format Voorbeeld 720p_720P_(2).mp4
Axis Corridor Format Voorbeeld 720p_720P_(2).mp4
Axis' Corridor Format™ for retail_720P_(2).mp4


Βάθος

ή πεδίο? 



Εικόνες με βάθος ή πεδίο

 Τυπικές εικόνες

- Wide, οριζόντιες σκηνές ή  μακριές, κάθετες 

σκηνές

- Parking, Πόλεις, Εμπορικά Κέντρα,

Σιδηροδρομικοί σταθμοί, κλπ.

 Το παραδοσιακό DC-iris δίνει μία θαμπή εικόνα 
ή πολύ φωτεινές/σκοτεινές εικόνες

 Το P-iris δείχνει την κάθε λεπτομέρεια και κρατάει σε 

έλεγχο το φως που πέφτει πάνω στον σένσορα της 
κάμερας, με αποτέλεσμα την τέλεια ισορροπία 
φωτός



Seeing is believing 

5-megapixel fixed domes with outstanding light sensitivity and precise iris control_720P_(2).mp4
5-megapixel fixed domes with outstanding light sensitivity and precise iris control_720P_(2).mp4


Σκοτάδι σε
κοντινή 

απόσταση?



Seeing is believing

AXIS P3364-LV Network Camera with integrated IR illumination_720P.mp4


Σκοτάδι σε
μεγάλη 

εμβέλεια? 



Μεγάλης εμβέλειας σκοτάδι

 Τυπικές εικόνες που βρίσκονται σε εποπτεία 24/7 

- Απόλυτο σκοτάδι

- Δύσκολες συνθήκες φωτισμού μέρας

- Απαιτητικές καιρικές συνθήκες

 Η θερμική εικόνα επιτρέπει την αναγνώριση 

των σκηνών εκείνων όπου οι κανονικές 

κάμερες εποπτείας δεν μπορούν 



Video management

software

AXIS



AXIS
Camera Companion

To AXIS Camera Companion

είναι ένα βασικό σύστημα επιτήρησης, ιδανικό 

για μικρά καταστήματα & γραφεία.

To video καταγράφεται στις ίδιες τις κάμερες, 

καθιστώντας το εύκολο στη διαχείριση,

ακόμη και για τον απλό χρήστη.



AXIS
Camera Companion

Γρήγορη & εύκολη πρόσβαση 

στο σύστημα επιτήρησης σας 

από το κινητό σας!



AXIS
Camera Station

To AXIS Camera Station είναι ένα 

πλήρως εξοπλισμένο, 

ολοκληρωμένο σύστημα

διαχείρισης βίντεο, ιδανικό για 

σχολεία, για το retail και τη 

βιομηχανία που ικανοποιεί τις 

ανάγκες σε μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεις.



Πλεονεκτήματα Συνεργατών ΑΧΙS

 Διαρκής ενημέρωση σε νέα προϊόντα & λύσεις αιχμής, τιμές

 Διαφοροποίηση σε projects

 Demo προϊόντα

 Σχεδιασμός λύσης σε συνεργασία με τη CPI

 Τεχνική υποστήριξη από τη CPI

The Axis partner network



Συστήματα NVR & NAS

Video Analytics Προγράμματα καταγραφής

CPI S.A. Portfolio




