
Doelen van de training 
De inhoud van de training: 
 
> AXIS Camera Station Integrator Suite en AXIS Site Designer 2.0 
> Planning, installatie en gebruik van AXIS Camera Station 5.x 
> Configuratie van de liveweergave, hotspots, sequenties, kaarten en PTZ 
> Vastleggen van opname- en alarmfuncties 
> Smart-Search 
> Configuratie van videoformaten, framesnelheid en beeldoplossing 
> Berekenen en configureren van opslagruimte met behulp van de AXIS 
Site Designers 
> Installatie en integratie van ACAP-modules 
> Overzicht van de mogelijkheden om "Axis New Business Products" te 
integreren, zoals Axis Accsess Control en Axis IP Audio-oplossingen 

> Onderhoud en problemen oplossen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duur: 1 dag  

Plaats:  Trainingsruimte 
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Omschrijving van de training 
Deze training is een technische introductiecursus die theoretische en best practice-kennis biedt over AXIS 

Camera Station 5 x. De training begint u door de AXIS Camera Station Integrator Suite te leiden, inclusief de 

AXIS Site Designer 2.0. Dit is een platform voor planning en integratie van videobewakingsoplossingen. Het 

technische gedeelte van de training behandelt de installatie van de software, de configuratie van de 

gebeurtenis, het efficiënte beheer en de integratie van video-componenten evenals het oplossen van 

systeemproblemen. 

Praktische 
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Voor wie is de training bedoeld? 

Deze cursus is bedoeld voor technici, systeeminstallateurs en ontwerpers die willen werken met 
systeemintegratie en netwerkvideo-ontwerp en praktische ervaring willen opdoen met het gebruiken en 
configureren van het AXIS Camera Station. 
 
Voorwaarden 
Voor deze cursus is deelname aan Network Video Fundamentals (basisopleiding) vereist. 
  
Het online aanmeldformulier vindt u op https://www.axis.com/nl/nl/learning/classroom-training 
  

 
Meer informatie over de trainingsdagen en het cursusgeld krijgt u van ons Axis verkoopkantoor ter plaatse. 
 
Waarop moet ik letten bij training op externe locatie? 
Deelnemers aan de basistraining uitgebreide cameraconfiguratie, die niet in Capelle aan den IJssel 
plaatsvindt, moeten een laptop met minimaal onderstaande systeemvereisten meebrengen: 
 
> Intel-processor van min. 1,6 GHz of vergelijkbare AMD-processor 
> 1G RAM-geheugen, 5 GB vrije ruimte op de harde schijf 
> USB slot, grafische kaart met 256 MB RAM 
> Windows 7 of 10 met de nieuwste servicepacks, met Internet Explorer 11. 
 
Note : Voor de configuratie software kan u geen Windows XP of MAC OS gebruiken, alsook geen 
Chromebooks of Tablet/IPad. Ipad en tablet mag u wel meebrengen voor de Axis Companion APP te 
installeren. 
 
Bovendien moeten de deelnemers het IP-adres van hun laptop kunnen configureren en bevoegd zijn om 
softwareonderdelen en ActiveX-onderdelen te installeren (beheerderrechten vereist). 
 

https://www.axis.com/nl/nl/learning/classroom-training

