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Axis lanserer videoanalyse med den pålitelige, lett
installerbare AXIS Guard Suite, for økt effektivitet
innen videoovervåking
Axis annonserer AXIS Guard Suite, en serie robuste applikasjoner for videoanalyse som
raskt gjør Axis\' nettverkskameraer til smarte sikkerhetssystemer, med en mer proaktiv
tilnærming til videoovervåking. Dette tilbudet har som målgruppe små og middels store
installasjoner med en enkel, rimelig løsning for effektiv overvåking som er vel egnet til
butikkområder, industrielle anlegg, offentlige områder, bygninger og innendørsområder. 

Axis Communications, som er markedsleder i nettverksvideo, lanserer AXIS Guard Suite med
applikasjoner for videoanalyse, og utvider porteføljen av videoovervåkingsløsninger med et
rimelig tilbud for videoanalyse som er lett å installere. Applikasjonene, som er tilgjengelige for
ulike overvåkingsbehov, utfyller Axis\' serie av nettverkskameraer, og kan lett integreres med 
AXIS Camera Station -, et velprøvd videostyringssystem (VMS), som er optimalisert for Axis\'
nettverksvideoprodukter.

«Med AXIS Guard Suite kan du forbedre nettverkskameraenes funksjoner for videoovervåking,
og gjøre kameraene enda mer effektive. Nå kan også små og middels store bedrifter benytte
effektive detekteringsfunksjoner, noe som gir færre falske alarmer og uidentifiserte hendelser,
samtidig som etterforskningsfunksjonene forsterkes. AXIS Guard Suite er et ideelt,
kostnadseffektivt og pålitelig tillegg som vil gi kundenes lokaler og eiendeler bedre beskyttelse
og økt trygghet,» erklærer Peter Friberg, Director Solution Management, Axis Communications.

AXIS Guard Suite tilbyr nå en rimelig løsning for bruk i lite trafikkerte områder, f.eks.
overvåking, utenfor åpningstidene, av butikker, kontorer, parkeringsplasser og andre ubetjente
områder, men der det trengs pålitelig bevegelsesdeteksjon. I tillegg er andre
videobevegelsesfunksjoner tilgjengelige via Axis\' partnere for applikasjonsutvikling som tilbyr
en lang rekke videoanalyseløsninger i samband med Axis\' nettverksvideoprodukter.

AXIS Guard Suite gir robust deteksjon idet videoanalysen utføres direkte på kameraets
ukomprimerte videostrøm, og støttes av AXIS False Alarm Filtering-teknologien med meget høy
driftssikkerhet. 

AXIS Guard Suite har tre applikasjoner:

AXIS Motion Guard: For generell bevegelsesdeteksjon, vanligvis på steder som normalt er
tomme etter arbeidstiden, f.eks. parkeringsplasser, byggeplasser osv.
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AXIS Fence Guard: For beskyttelse av et inngjerdet område ved å detektere forsøk på å klatre
eller ødelegge gjerdet

AXIS Loitering Guard: For detektering av mistenkelig oppførsel i halvoffentlige områder der
opphold av uvedkommende kan være et problem for sikkerheten

AXIS Guard Suite er beregnet på å være installasjonsvennlig. Disse applikasjonene kan lastes
ned fra galleriet AXIS Camera Application Platform (ACAP). De er lette å installere og
konfigurere, med et intuitivt brukergrensesnitt, kontekstavhengig hjelp og smarte
konfigurasjonsalternativer. En rask fem-trinns oppsettveiviser veileder installatøren gjennom
kalibreringsområdet, filtre og egendefinerte profilinnstillinger (f.eks. natt, dager med mye vind
osv.) 

AXIS Guard Suite er planlagt å være tilgjengelig i 4. kvartal 2015, til en foreslått detaljpris på
USD 149 per applikasjon og kamera, via Axis\' distribusjonskanaler.

For bilder og andre ressurser, vennligst besøk: 
http://www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=guard_suite  

Film: http://www.axis.com/products/axis-guard-suite

For more information about Axis Communications visit: 
www.axis.com

For all Axis media enquiries, please contact:
April Kerr or Zoe Ensor at Good Relations: 
Phone: + 44 (0) 1625 500800, E-mail: axis@goodrelationsregional.co.uk   

For further information about Axis Communications Northern Region, please contact:
Kristina Tullberg, PR and Communications Specialist, Axis Communications Northern Europe
Phone: + 46 46 272 1800, E-mail: pressoffice-ne@axis.com  

About Axis Communications 
Axis offers intelligent security solutions that enable a smarter, safer world. As the global market leader in network
video, Axis is driving the industry by continually launching innovative network products based on an open
platform - delivering high value to customers through a global partner network.  
Axis has long-term relationships with partners and provides them with knowledge and ground-breaking network
products in existing and new markets. 

Axis has more than 1,900 dedicated employees in more than 40 countries around the world, supported by a
network of over 70,000 partners across 179 countries. Founded in 1984, Axis is a Sweden-based company listed
on NASDAQ Stockholm under the ticker AXIS.  For more information about Axis, please visit our website 
www.axis.com  

Follow us on Twitter: @Axis_NEur
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