
 
  Axis Camera Station Axis Camera Companion 
Camera     

Ondersteu
nde 
Modellen 

Vanaf Firmware 4.30 (URL: 
http://www.axis.com/products/cam_stati
on_software/supported.htm) 

Vanaf Firmware 5.40 (URL: (alleen nieuwe 
modellen hebben deze firmware) 
http://www.axis.com/products/cam_compa
nion_software/supported.htm) 

Kanalen Maximaal 100 16 

Video     

Video 
Compressi
e 

H.264 (MPEG4-Part 10/AVC), MPEG-4 
Part 2 & Motion JPEG 

H.264 (MPEG4-Part 10/AVC) 

Resolutie Alle Axis camera resoluties Alle Axis camera resoluties 

Frame 
Rate 

(Recording Frame Rate) 3000 fps Alle Axis camera fps 

Audio     

Audio 
Streaming 

Eén-weg audio Eén-weg audio 

Audio 
Compressi
e 

AAC, G.711 & G.726 AAC 

Opslag     

Soort Interne HDD & NAS SD-kaart (SD-kaart tot 64GB) & NAS 

Live view     

Camera 
live view 

Maximaal 100 camera's, Axis Corridor 
formaat, weergave op meerdere 
monitoren, Axis hot-spot, camera 
sequence, site maps & web pagina 

Maximaal tot 15 camera's, 1, 4, 9 en 16-
split weergave. Volledige scherm 
weergave, axis Corridor formaat en camera 
sequence. 

PTZ PTZ-ondersteuning doormiddel van muis 
of joystick, area zoom, digitale PTZ en 
programmeerbare sneltoetsen 

PTZ-ondersteuning doormiddel van muis of 
joystick 

Beelden 
terugkijken 

    

Zoeken Zoeken op basis van specifieke camera 
en datum en tijd, tijdlijn navigatie 

Zoeken op basis van specifieke camera en 
datum en tijd, tijdlijn navigatie  

Afspelen Afspelen x64 snelheid Afspelen x8 snelheid of één frame tegelijk 

Gesynchro
niseerd 
afspelen 

Afspelen van opnames tot 25 camera's 
tegelijk 

NVT 

Exportere
n van 
opnames 

Handmatige en automatische export, 
JPEG afbeeldingen, digitaal watermerk 
aanbrengen in opnames en standalone 
player 

JPEG afbeeldingen, digitaal watermerk 
aanbrengen in opnames en standalone 
player 

Triggers &     



Events 

Event 
opnames 

Opname op basis van beweging, 
tempering, Axis Cross Line Detection, 
externe invoer signalen, handmatige 
triggers, systeem triggers en camera 
event trigger 

Opname op basis van beweging 

Schematis
che 
opnames 

Mogelijkheid om schema's aan te maken 
voor camera's, (Schema's kunnen 
worden aangemaakt voor complete 
week, werkdagen of weekenden) 

Mogelijkheid om schema's aan te maken 
voor camera's (Schema's kunnen worden 
aangemaakt voor complete week, 
werkdagen of weekenden) 

Opname 
op basis 
van 
beweging 

Opname op basis van beweging. 
Aanmaken van maximaal 10 detectie 
vensters. 

Opname op basis van beweging. 
Aanmaken van maximaal 10 detectie 
vensters. (Venster kunnen in hoeken 
worden aangemaakt). 

Alarm 
notificaties 

Alarm berichten op basis van beweging 
in Axis Camera Station client, 
automatische weergave naar camera die 
beweging detecteert, weergave naar 
voorkeurspositie en e-mail notificatie 

 

 


