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Axis uvedl na trh software pro správu videa s
podporou map a kodeku H.264
Axis Communications, globální lídr v oblasti síťového videa1, uvedl na trh novou
vylepšenou verzi softwaru AXIS Camera Station. Software je určen pro monitorování,
nahrávání a správu událostí z až 50 síťových kamer Axis a obsahuje pokročilé funkce pro
profesionální dohled.

„Software AXIS Camera Station 3.10 představuje ideální řešení pro náročný trh požadující
snadno ovladatelná, cenově přijatelná a intuitivní řešení pro dohled pomocí kamer,“ uvedl Johan
Paulsson, technický ředitel Axis Communications. „Díky uživatelskému rozhraní ve všech
nejdůležitějších jazycích a novým funkcím, jako jsou mapy místa instalace kamer, záložky
nahrávek a digitální podepisování, je software AXIS Camera Station jednou z nejvšestrannějších
aplikací na trhu,“ dodal Paulsson.

Podpora map místa instalace umožňuje kompletní přehled nad monitorovanou oblastí a rychlý
přístup k jakékoliv síťové kameře Axis v rámci dané instalace. Další novou funkcí jsou záložky
nahrávek, které umožňují snadný přístup k požadovanému záznamu. Digitální podepisování pak
umožňuje využít exportované video záznamy jako důkazní materiály. Software je také vybaven
vylepšenou správou alarmů.

AXIS Camera Station je ideálním řešením pro monitorování v maloobchodech, hotelech, školách
a dalších lokalitách. Díky podpoře kodeku H.264, nového globálního standardu pro kompresi
videa, lze dosáhnout nižších nároků na šířku pásma a úložiště dat, což uživatelům umožní
budování méně nákladných video systémů s vynikající kvalitou obrazu. Software navíc
podporuje zpětně i formáty Motion JPEG a MPEG-4.

AXIS Camera Station je praxí ověřený software pro správu videa s více než 20 000 instalacemi
po celém světě. Aplikace je navržena speciálně pro zařízení značky Axis a nabízí automatickou
detekci kamer v síti, všestranného průvodce konfigurací událostí s výkonnými nástroji pro
nahrávání videa a prohledávání pořízených záznamů, vizualizaci časové osy a funkce exportu.
Navíc lze spouštět plánované nebo událostmi iniciované nahrávání. Klient AXIS Camera Station
pro Windows může být instalován na jakémkoli PC a umožňuje vzdálené prohlížení nebo řízení
kamer z podnikové sítě nebo přes internet.

Tato třetí generace softwaru pro správu videa umožňuje ovládání PTZ (otáčení kamery ve
vertikálním a horizontálním směru a ovládání zoomu) a dome kamer myší nebo joystickem a
podporu digitálního PTZ v živém náhledu a při přehrávání. Software AXIS Camera Station je
vybaven zabezpečením s několika úrovněmi uživatelů, neomezenou záznamovou databázi, která
je limitována pouze kapacitou pevného disku. AXIS Camera Station je postaven na otevřené
architektuře a je dodáván s dobře zdokumentovaným API. To umožňuje snadnou integraci do
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dalších systémů např. v místě prodeje (maloobchod) nebo do přístupových systémů.

Poznámky pro media
1 Axis Communications je globálním lídrem v oblasti síťového videa s 32% podílem na celosvětovém trhu síťových
kamer. V roce 2009 dosáhne trh síťových kamer hodnoty přes 1 miliardu amerických dolarů. Světový trh síťových
kamer bude v následujících třech letech růst meziročně o 40 % a v roce 2010 dosáhne hodnoty 1,5 miliardy
amerických dolarů. Tyto skutečnosti uvedla analytická společnosti IMS Research (www.imsresearch.com) ve své
poslední studii nazvané The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment 2007 Edition, publikované v
prosinci 2007.

O Axis Communications
Axis Communications je IT firma, která vyvíjí a dodává řešení z oblasti síťového (IP) videa pro profesionální
instalace. Firma je globálním lídrem trhu v oblasti síťového videa a iniciovala právě probíhající trend přechodu od
analogového k digitálnímu videodohledu. Výrobky a řešení Axis, zaměřené na bezpečnostní dohled a oblast
vzdáleného monitorování, jsou postaveny na inovativních a otevřených platformách.
Axis se sídlem ve Švédsku má celosvětovou působnost se zastoupením ve více než 20 zemích a spolupracujícími
partnery ve více než 70 zemích světa. Společnost byla založena v roce 1984 a její akcie jsou obchodovány na OMX
Nordic Exchange pod symbolem AXIS. Více informací o společnosti Axis naleznete na www.axis.com .

Kontakt pro media v ČR:
Petr Buigl, Sales and Marketing Director, MEDIA1 CZECH REPUBLIC s.r.o.
Tel: +420 777 788 278, E-mail: petr.buigl@media1.cz
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