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Axis nu ook wereldwijd marktleider in video encoders
Bedrijf blijft bovendien wereldwijd de markt in netwerk- en beveiligingscamera\'s
aanvoeren

Uit het rapport van het informatie- en analysebureau IHS editie 2013 blijkt dat Axis
Communications zijn wereldwijde positie als marktleider in de categorieën netwerkcamera’s en
beveiligingscamera’s behoudt en voortaan ook de eerste plaats inneemt als het om video encoders
gaat. De categorie beveiligingscamera\'s omvat zowel analoge als netwerkcamera’s. Vorig jaar
versterkte Axis zijn positie door de eerste plaats te veroveren in de categorie video encoders. Een
video encoder is een product dat is aangesloten op een analoge camera, zodat de voordelen van
een netwerkoplossing kunnen worden benut.

Netwerkcamera’s vormen meer dan de helft van wereldwijde omzet bewakingscamera’s
Volgens IHS zullen in 2014 netwerkcamera’s goed zijn voor meer dan 50 procent van de
wereldwijde omzet aan bewakingscamera’s. Vorig jaar was het aandeel netwerkcamera’s in de
wereldwijde verkoop in 2012 ongeveer 40 procent.
Voor de komende vijf jaar voorziet IHS een aanhoudende groei van de markt, maar wel één die
wat lager ligt dan voorheen. IHS geeft ook aan dat de hedendaagse markt wat gefragmenteerder
is, met veel leveranciers die netwerkvideoproducten voor beveiligingsoplossingen bieden.

Langetermijnstrategie
“Dankzij onze langetermijnstrategie met voortdurende releases van innovatieve
netwerkvideoproducten en het feit dat we samen met onze toegewijde partners hoogwaardige
beveiligingsoplossingen bieden op een mondiale markt, hebben we onze positie versterkt”, zegt
Edwin Roobol, Regional Director Axis Communications.“

Over het IHS-rapport
De editie van 2013 van het rapport “IHS CCTV en Video Surveillance Equipment – World –
2013” is gebaseerd op gegevens voor 2012. Het rapport bevat uitgebreide informatie over alle
bedrijven die analoge en digitale apparatuur voor videobewaking leveren, zoals camera’s, andere
opnameapparatuur en video encoders.

Over Axis
Axis Communications BV is een IT-onderneming die netwerkvideo-oplossingen aanbiedt voor professionele
installaties. Het bedrijf is een innovatieve marktleider en zet in op de overgang van analoge naar digitale
videobewaking. De producten en oplossingen van Axis zijn voornamelijk gericht op beveiligingstoezicht, bewaking
op afstand en zijn gebaseerd op innovatieve open-technologie platformen. Axis heeft wereldwijd meer dan 1.400
toegewijde werknemers met kantoren in 40 landen en een samenwerking met partners in meer dan 179 landen. Axis
is opgericht in 1984 en staat genoteerd op de NASDAQ OMX Stockholm onder de beurscode AXIS. Meer informatie
over Axis op www.axis.com
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