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Cennik 2020 
Ceny netto, END-USER 

 
 

 

Nazwa Opis Kod PLN 

Axxon Next Start  

1.  
Axxon Next Start  

Serwer 
Pozwala na zarządzanie maksymalnie 64 kamerami. SW-ANS-SRV-RTL 0,00 

2.  
Axxon Next Start  

Licencja na kamerę 

Dodatkowa kamera w systemie. Pozwala na przechwytywanie, wyświetlanie, 

nagrywanie, przesyłanie i odtwarzanie jednego kanału wideo oraz zarządzania 

wejściami, wyjściami, audio i PTZ. 
SW-ANS-CAM-RTL 99,00 

     

 

        Nazwa Opis Kod PLN 

Upgrade Axxon Next Start do Professional 

3.  
Axxon Next Start do Professional 

Upgrade Licencji na kamerę  Upgrade z Axxon Next Start do Professional. SW-ANP-CAMU-RTL 241,00 

4.  
Axxon Next Start do Professional 
Upgrade Licencji na urządzenie  Upgrade z Axxon Next Start do Professional. SW-ANP-DEVU-RTL 241,00 

Axxon Next Professional 

5.  
Axxon Next Professional 

Serwer 
Pozwala na zarządzanie nieograniczoną ilością serwerów i kamer. SW-ANP-SRV-RTL 0,00 

6.  
Axxon Next Professional  

Licencja na kamerę 

Dodatkowa kamera w systemie. Pozwala na przechwytywanie, wyświetlanie, 

nagrywanie, przesyłanie i odtwarzanie jednego kanału wideo oraz zarządzania 

wejściami, wyjściami, audio i PTZ. 
SW-ANP-CAM-RTL 340,00 

7.  
Axxon Next Professional  

Licencja na urządzenie Pozwala na obsługę w systemie jednego urządzenia POS, I/O, KD. SW-ANP-DEV-RTL 340,00 

8.  
Axxon Next Professional 

AI Feature License Pack 

Pozwala na inteligentne wyszukiwanie nagrań (Moment Quest), przeszukiwanie 

nagrań wg numerów tablic rejestracyjnych (LPR), twarzy (FACE) w archiwum 

oraz użycie funkcji Tag&Track. Per kamera. 
SW-ANP-MQS-RTL 340,00 

9.  
Axxon Next Professional 

Rozpoznawanie twarzy w czasie 

rzeczywistym, 1 kamera 

Pozwala na rozpoznawanie twarzy w czasie rzeczywistym z dowolnej kamery, 

Moduł natychmiast dopasowuje twarz do listy pozytywnej/negatywnej, może 

otwierać drzwi, wysyłać powiadomienia (interfejs użytkownika, tekst, email, API. 

Per 1 kamera. 

SW-ANP-FRCT1-RTL 2 590,00 

10.  
Axxon Next Professional 

Rozpoznawanie twarzy w czasie 

rzeczywistym, 10 kamer 

Pozwala na rozpoznawanie twarzy w czasie rzeczywistym z dowolnej kamery, 

Moduł natychmiast dopasowuje twarz do listy pozytywnej/negatywnej, może 

otwierać drzwi, wysyłać powiadomienia (interfejs użytkownika, tekst, email, API. 

Per 10 kamer. 

SW-ANP-FRCT10-RTL 17 235,00 

11.  

Axxon Next Professional 

Rozpoznawanie tablic 

rejestracyjnych  w czasie 

rzeczywistym (VT Parking) 

Pozwala na rozpoznawanie tablic w czasie rzeczywistym z dowolnej kamery, 

Moduł natychmiast dopasowuje tablicę do listy pozytywnej/negatywnej, może 

otwierać drzwi/bramy, wysyłać powiadomienia (interfejs użytkownika, tekst, 

email, API). 6 kl/s. 

SW-ANP-LPRVTP-RTL 1 735,00 

12.  

Axxon Next Professional 

Rozpoznawanie tablic 

rejestracyjnych w czasie 

rzeczywistym (VT High-Speed) 

Pozwala na rozpoznawanie tablic w czasie rzeczywistym z dowolnej kamery, 

Moduł natychmiast dopasowuje tablicę do listy pozytywnej/negatywnej, może 

otwierać drzwi/bramy, wysyłać powiadomienia (interfejs użytkownika, tekst, 

email, API).  25 kl/s. 

SW-ANP-LPRVTH-RTL 3 465,00 

13.  

Axxon Next Professional 

Rozpoznawanie tablic 

rejestracyjnych w czasie 

rzeczywistym (IV) 

Pozwala na rozpoznawanie tablic w czasie rzeczywistym z dowolnej kamery, 

Moduł natychmiast dopasowuje tablicę do listy pozytywnej/negatywnej, może 

otwierać drzwi/bramy, wysyłać powiadomienia (interfejs użytkownika, tekst, 

email, API). Silnik  InteliVission. 

SW-ANP-LPRIV-RTL 5 175,00 
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14.  
Axxon Next Professional  

Analiza zachowań 

behawioralnych 

Pozwala rozpoznać niebezpieczne sytuacje poprzez wykrycie określonych 

postaw człowieka: podniesione ramiona, upadek, aktywny strzelec, kucnięcie, 

nieautoryzowane przejście bramki, przekroczenie ustalonego dystansu 

społecznego. 

SW-ANP-HBA-RTL 1 395,00 

15.  
Axxon Next Professional 

Mierzenie poziomu wody 

Umożliwia zmierzenie poziomu wody, wyświetlenie go i wygenerowanie alarmu 

po przekroczeniu ustawionej wartości. 
SW-ANP-WLD-RTL 700,00 

16.  
Axxon Next Professional 

Licznik neuronowy 

Pozwala zliczać ruchome lub statyczne obiekty określonego typu w obrębie 

sceny, np. samochody na parkingu, ludzie w hali, towary poruszające się na 

taśmie produkcyjnej itp. 

SW-ANP-AINC-RTL 700,00 

17.  

Axxon Next Professional 

Analiza niestandardowych 

obiektów z wykorzystaniem 

sieci neuronowych 

Pozwala na korzystanie z dodatkowych, niestandardowych detektorów wideo 

wykorzystujących sieci neuronowe, np. detekcja butli z gazem, palety itp. Per 

detektor. 

SW-ANP-AINN-RTL 700,00 

18.  
Axxon Next Professional 

Detektor kasku 
Moduł wykrywający pracowników bez kasku. SW-ANP-HDA-RTL  700,00 

 

 
 

Nazwa Opis Kod PLN 

Upgrade Axxon Next Professional do Universe 

19.  
Axxon Next Professional do 
Universe Upgrade Licencji  

na kamerę 
Upgrade z Axxon Next Professional do Universe. SW-ANU-CAMU-RTL 340,00 

20.  
Axxon Next Professional do 
Universe Upgrade Licencji  

na urządzenie 
Upgrade z Axxon Next Professional do Universe. SW-ANU-DEVU-RTL 340,00 

Axxon Next Universe 

21.  
Axxon Next Universe 

Serwer 
Powala na zarządzanie nieograniczoną ilością serwerów i kamer. SW-ANU-SRV-RTL 0,00 

22.  
Axxon Next Universe 

Licencja na kamerę 

Dodatkowa kamera w systemie. Pozwala na przechwytywanie, wyświetlanie, 

nagrywanie, przesyłanie i odtwarzanie jednego kanału wideo oraz zarządzania 

wejściami, wyjściami, audio i PTZ.  
SW-ANU-CAM-RTL 680,00 

23.  
Axxon Next Universe  

Licencja na urządzenie Pozwala na obsługę w systemie jednego urządzenia POS, I/O, KD. SW-ANU-DEV-RTL 680,00 

24.  
Axxon Next Universe 

Analityka Offline 

Pozwala Axxon Next importować wideo z zewnętrznego archiwum, aby 

korzystać z modułu MomentQuest, wyszukiwania LPR, wyszukiwanie twarzy 

poprzez nagrania wideo. Wymagana licencja na kamerę. 

SW-ANU-OAC-RTL 6 910,00 

25.  
Axxon Next Universe 

Rozpoznawanie twarzy w czasie 

rzeczywistym, 1 kamera 

Pozwala na rozpoznawanie twarzy w czasie rzeczywistym z dowolnej kamery, 

Moduł natychmiast dopasowuje twarz do listy pozytywnej/negatywnej, może 

otwierać drzwi, wysyłać powiadomienia (interfejs użytkownika, tekst, email, API. 

Per 1 kamera. 

SW-ANU-FRCT1-RTL 2 590,00 

26.  
Axxon Next Universe 

Rozpoznawanie twarzy w czasie 

rzeczywistym, 10 kamer 

Pozwala na rozpoznawanie twarzy w czasie rzeczywistym z dowolnej kamery, 

Moduł natychmiast dopasowuje twarz do listy pozytywnej/negatywnej, może 

otwierać drzwi, wysyłać powiadomienia (interfejs użytkownika, tekst, email, API. 

Per 10 kamer. 

SW-ANU-FRCT10-RTL 17 235,00 

27.  

Axxon Next Universe 

Rozpoznawanie tablic 

rejestracyjnych w czasie 

rzeczywistym (VT Parking) 

Pozwala na rozpoznawanie tablic w czasie rzeczywistym z dowolnej kamery, 

Moduł natychmiast dopasowuje tablicę do listy pozytywnej/negatywnej, może 

otwierać drzwi/bramy, wysyłać powiadomienia (interfejs użytkownika, tekst, 

email, API). 6 kl/s. 

SW-ANU-LPRVTP-RTL 1 735,00 

28.  

Axxon Next Universe 

Rozpoznawanie tablic 

rejestracyjnych w czasie 

rzeczywistym (VT High-Speed) 

Pozwala na rozpoznawanie tablic w czasie rzeczywistym z dowolnej kamery, 

Moduł natychmiast dopasowuje tablicę do listy pozytywnej/negatywnej, może 

otwierać drzwi/bramy, wysyłać powiadomienia (interfejs użytkownika, tekst, 

email, API).  25 kl/s. 

SW-ANU-LPRVTH-RTL 3 465,00 
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29.  

Axxon Next Universe 

Rozpoznawanie tablic 

rejestracyjnych w czasie 

rzeczywistym (IV) 

Pozwala na rozpoznawanie tablic w czasie rzeczywistym z dowolnej kamery, 

Moduł natychmiast dopasowuje tablicę do listy pozytywnej/negatywnej, może 

otwierać drzwi/bramy, wysyłać powiadomienia (interfejs użytkownika, tekst, 

email, API). Silnik InteliVission. 

SW-ANU-LPRIV-RTL 5 175,00 

30.  
Axxon Next Universe  

Wyszukiwanie tablic 

rejestracyjnych (IV) 

Pozwala na wyszukiwanie rozpoznanych tablic rejestracyjnych w archiwum 

wideo. 
SW-ANU-LPS-RTL 2 070,00 

31.  
Axxon Next Universe  

Sieci neuronowe - usługa 

programistyczna 

Usługa implementacji detekcji niestandardowych obiektów lub dostosowania 

obecnych algorytmów wykorzystujących sieci neuronowe. 
SW-ANU-AINND-RTL 3 465,00 

32.  

Axxon Next Universe  

Analiza niestandardowych 

obiektów z wykorzystaniem 

sieci neuronowych 

Pozwala na korzystanie z dodatkowych, niestandardowych detektorów wideo 

wykorzystujących sieci neuronowe, np. detekcja butli z gazem, palety itp. Per 

detektor. 

SW-ANU-AINN-RTL 700,00 

33.  
Axxon Next Universe  

Analiza zachowań 

behawioralnych 

Pozwala rozpoznać niebezpieczne sytuacje poprzez wykrycie określonych 

postaw człowieka: podniesione ramiona, upadek, aktywny strzelec, kucnięcie, 

nieautoryzowane przejście bramki, przekroczenie ustalonego dystansu 

społecznego. 

SW-ANU-HBA-RTL 1 395,00 

34.  
Axxon Next Universe 

Mierzenie poziomu wody 

Umożliwia zmierzenie poziomu wody, wyświetlenie go i wygenerowanie alarmu 

po przekroczeniu ustawionej wartości. 
SW-ANU-WLD-RTL 700,00 

35.  
Axxon Next Universe 

Licznik neuronowy 

Pozwala zliczać ruchome lub statyczne obiekty określonego typu w obrębie 

sceny, np. samochody na parkingu, ludzie w hali, towary poruszające się na 

taśmie produkcyjnej itp. 

SW-ANU-AINC-RTL 700,00 

36.  
Axxon Next Universe 

Detektor kasku 
Moduł wykrywający pracowników bez kasku. SW-ANU-HDA-RTL 700,00 

 

 

Nazwa Opis Kod PLN 

Klucze sprzętowe 

1 Guardant Dongle USB  

Windows / Linux Pozwala na uruchomienie licencji na danym serwerze. Per serwer. HW-GR-USB-RTL 220,00 

2 
Guardant Dongle USB 

VIT LPR 
Pozwala na uruchomienie licencji VIT LPR na danym serwerze. Per serwer. HW-GR-USB-VIT 220,00 
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Porównanie wersji 

 

 

 

 

Podstawowe funkcjonalności: 

Axxon Next  

Start 

Axxon Next  

Professional 

Axxon Next  

Universe 

Maksymalna ilość serwerów w systemie nieograniczona nieograniczona nieograniczona 

Maksymalna ilość kamer w systemie 64 nieograniczona nieograniczona 

Darmowe aktualizacje tak tak tak 

Analiza wideo na żywo tak tak tak 

Podgląd zewnętrznego archiwum tak tak tak 

Green Stream (zarządzanie przepływnością) tak tak tak 

Mapy 3D i OpenStreetMaps tak tak tak 

Klient webowy tak tak tak 

Makra (kreator) tak tak tak 

ONVIF profil G,S,T tak tak tak 

Zakładki wideo (komentarze tekstowe z wyszukiwaniem) tak tak tak 

Usługa w chmurze AxxonNet tak tak tak 

Kompresor Czasu - tak tak 

Monitoring multidomenowy - tak tak 

Redundancja - - tak 

Archiwum zapasowe – replikacja danych - - tak 

Zarządzanie ścianą wideo - - tak 

Autoryzacja LDAP - - tak 

Analityki oparte na AI: - opcjonalnie tak 

Moment Quest (inteligentne wyszukiwanie) - opcjonalnie tak 

Wyszukiwanie twarzy - opcjonalnie tak 

Wyszukiwanie LPR / ANPR* - opcjonalnie tak 

Tag&Track (wielokamerowe śledzenie obiektów) - opcjonalnie tak 

Rozpoznawanie ludzi i pojazdów - opcjonalnie tak 

Detekcja dymu i ognia - opcjonalnie tak 

Retail Pack (heatmapy, detekcja kolejki, raporty 

webowe, zliczanie ludzi) 
- opcjonalnie tak 

Dodatkowe funkcjonalności:    

Wsparcie zdarzeń (POS, KD) - opcjonalnie opcjonalnie 

Rozpoznawanie twarzy (dopasowanie do pozytywnej / 

negatywnej listy) 
- opcjonalnie opcjonalnie 

LPR / ANPR (dopasowanie do pozytywnej / negatywnej listy) - opcjonalnie opcjonalnie 

Niestandardowe analityki AI - opcjonalnie opcjonalnie 

Analityka offline - - opcjonalnie 

Analiza zachowań behawioralnych - opcjonalnie opcjonalnie 

Detektor kasku - opcjonalnie opcjonalnie 

Mierzenie poziomu wody - opcjonalnie opcjonalnie 

* Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się czy LPR / ANPR jest obsługiwany w Twoim kraju i uzyskaj szczegółowe informacje na temat zasad licencjonowania. 

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania informacji o produktach i zmian cen bez uprzedzenia. W przypadku omyłkowego umieszczenia produktu na liście w niewłaściwej 

cenie lub z niewłaściwym opisem zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania wszelkich zamówień złożonych dla tego produktu, nawet w przypadku złożonej oferty.  

 

Korzystanie z dowolnego produktu AxxonSoft podlega warunkom określonym w umowie licencyjnej użytkownika końcowego (EULA). 


