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Axis lancerer unik IP-videoløsning til små
overvågningssystemer

Axis Communications lancerer Axis Camera Companion – en enkel og omkostningseffektiv
IP-videoløsning til mindre overvågningssystemer med op til 16 kameraer. Løsningen består
af en gratis softwareklient, der er udviklet til Axis\' netværkskameraer og
videkodeenheder, der understøtter SD-hukommelseskort. Produktet er tilpasset til
detailhandlen, kontorer og andre mindre virksomheder, der har brug for brugervenlig
videoovervågning med HDTV-kvalitet.

Axis Camera Companion gør det muligt at tilbyde HDTV-kvalitet i mindre
overvågningssystemer, hvor der er behov for tydeligt at kunne identificere ulovligt indtrængende
personer og butikstyve. Systemet understøtter bevægelsesdetektion og panorering/tiltning/zoom.
Optagelsen kan overvåges via internettet i realtid, og det er muligt at spole frem og tilbage i
materialet. Videomateriale og øjebliksbilleder kan nemt eksporteres til kolleger og myndigheder.
Derudover understøtter Axis Camera Companion tredjepartapps til realtidsvisning og optaget
film på førende smartphones og lommecomputere som iPhone, iPad og Android. 

- Selvom analog teknik i store installationer i stadig større omfang erstattes af netværksvideo,
sætter mindre videosystemer stadig sin lid til analoge kameraer og digitale videobåndoptagere.
Med vores nye løsning henvender vi os til et markedssegment, der tidligere har manglet enkel
adgang til IP-video. Eftersom alt videomateriale optages i kameraet eller kodeenheden, bliver
løsningen nem, pålidelig og omkostningseffektiv. Nu kan selv mindre virksomheder unde sig selv
god HDTV-billedkvalitet, fjernadgang til video samt skalerbarhed, siger Peter Friberg, Director
of System and Services hos Axis.

Til forskel fra analoge overvågningsinstallationer optager Axis Camera Companion alle billeder
på kameraets installerede SD-hukommelseskort. Derfor er en central optagelsesenhed i form af en
digital videobåndoptager (DVR), netværksvideobåndoptager (NVR) eller computer ikke
nødvendig. Kameraerne drives via netværket, hvilket eliminerer behovet for separate elkabler, og
selvom et netværk holder op med at fungere, så fortsætter kameraerne med at optage. Dette gør
omkostningerne mindre, installationen nemmere og systemet mindre sårbart over for
enkeltstående fejl. 

Axis Camera Companion består af tre dele: 
1. Axis standardnetværkskameraer eller videokodeenheder med lokal understøttelse af lagring
ved optagelse på SD-hukommelseskort.
2. En gratis softwareklient og mobile tredjepartapps til visning af realtidsmateriale og optaget
videomateriale.
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3. Netværksudstyr fra tredje part, fx routers, switches, SD-hukommelseskort og NAS-enheder.
Eksisterende analoge kameraer kan integreres via videokodeenheder.

Flere af Axis\' netværkskameraer og kodeenheder understøtter allerede Axis Camera Companion,
og de fleste af Axis\' produkter vil komme til at understøtte systemet i fremtiden. Fra og med den
21. marts 2012 kan softwaren downloades gratis fra www.axis.com. Kameraerne er tilgængelige
via Axis\' samarbejdspartnere til sikkerhedsinstallation og systemintegration. For billeder og
øvrig information: http://www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=accom

Meddelelse til udgiver

Følgende af Axis\' netværkskameraer og videkodeenheder understøtter i øjeblikket Axis Camera
Companion: AXIS M50, AXIS M70, AXIS P72, AXIS P13, AXIS P334x, AXIS P5532/34/-E og
AXIS Q6032/34/-E Network Cameras.

For yderligere information om Axis Communications, kontakt:
Lena Hedén, PR Marketing Manager, Axis Communications 
Tlf.: +46 46 272 18 00, e-mail: pressoffice@axis.com

Om Axis Communications
Axis er markedets førende udbyder af netværksvideo og en drivende kraft bag overgangen fra analog til digital
videoovervågning, hvilket baner vejen for en tryggere, smartere og mere sikker verden. Axis tilbyder
netværksbaserede videoløsninger til professionelle installationer med produkter og løsninger, der er baseret på
innovative og åbne tekniske platforme.
Axis har flere end 1.000 engagerede medarbejdere på 40 steder rundt omkring i verden og samarbejdspartnere i 179
lande. Axis blev grundlagt i 1984 og er en svensk it-virksomhed, der er noteret på NASDAQ OMX Stockholm under
symbolet AXIS. Yderligere information om Axis findes på www.axis.com.

Axis Communications AB Emdalavägen 14 SE-223 69 Lund  Head office, Lund
Phone: +46 46 272 18 00 Fax: +46 46 13 61 30 www.axis.com

www.axis.com
http://www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=accom
mailto:pressoffice@axis.com
www.axis.com

