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Axis umacnia swoja pozycje na globalnym rynku
systemów bezpieczenstwa
Axis Communications, swiatowy lider na rynku sieciowych systemów wizyjnych, utrzymuje
wiodaca pozycje w kategorii kamer sieciowych i wcia umacnia sie w czołówce dostawców
urzadzen wykorzystywanych w systemach nadzoru wizyjnego. Takie dane przynosi
najnowszy raport IMS Research.

Tegoroczna edycja raportu pt. „Swiatowy rynek CCTV i urzadzen do nadzoru wizyjnego”1
przygotowana przez IMS Research, bazuje na danych zebranych w 2008 roku. Raport oferuje
kompleksowy przeglad rynku systemów nadzoru, uwzgledniajac zarówno producentów
tradycyjnych kamer analogowych, jak i rynek sieciowego wideo, na którym działa Axis
Communications. W raporcie IMS Research Axis został sklasyfikowany na czwartym miejscu w
kategorii dostawców oferujacych sprzet wykorzystywany w systemach nadzoru wizyjnego, co
oznacza awans z zajmowanej w ubiegłym roku pozycji szóstej. Axis utrzymał take trzecie
miejsce w kategorii kamer bezpieczenstwa, obejmujacej zarówno rozwiazania analogowe, jak i
oparte na IP. W kategorii kamer sieciowych Axis Communications jest bezdyskusyjnym liderem
na swiecie.

„Fakt, e Axis umocnił swoja pozycje w ogólnej kategorii rozwiazan do nadzoru wizyjnego i jest
teraz jednym z czterech najwiekszych dostawców rozwiazan z tego segmentu, pokazuje, w jak
szybkim tempie dokonuje sie przechodzenie z rozwiazan analogowych na cyfrowe” – mówi Ray
Mauritsson, prezes Axis Communications.

„W ciagu zaledwie trzech lat Axis Communications przesunał sie z 12 miejsca wsród 
ajwiekszych swiatowych dostawców sprzetu do nadzoru wizyjnego na miejsce 4 w 2008 r. Jest to
imponujace i godne uwagi osiagniecie. Axis pozostaje te najwiekszym dostawca sprzetu do
sieciowego nadzoru wizyjnego, biorac pod uwage globalny udział w rynku” – powiedział
Alastair Hayfield, starszy analityk ds. badan rynkowych, IMS Research.

Axis Communications koncentruje sie na profesjonalnym segmencie rynku sieciowego wideo,
dostarczajac rozwiazania dla klientów m.in. z sektora szkolnictwa, transportu i administracji
publicznej. Według raportu IMS Research własnie te sektory odnotuja najszybszy wzrost
rozwiazan sieciowego wideo w nadchodzacych latach.

Infomacje dodatkowe:
Firma Axis Communications jest swiatowym liderem brany sieciowych systemów wizyjnych z udziałem w rynku
kamer sieciowych wynoszacym 31,2%. Szacuje sie, e sam rynek kamer sieciowych na swiecie osiagnie wartosc
ponad 2,5 miliarda USD do 2012 r. Załoona stopa rocznego wzrostu dla rynku kamer sieciowych wyniesie ponad 35
procent w okresie kolejnych pieciu lat, zgodnie z prognozami opublikowanymi przez osrodek IMS Research (
www.imsresearch.com) w swoim raporcie zatytułowanym „Swiatowy rynek CCTV i urzadzen do nadzoru
wizyjnego”- wydanie 2008’, opublikowanym w listopadzie 2008 r.
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O firmie Axis:
Axis jest szwedzka firma IT oferujaca sieciowe rozwiazania wizyjne do profesjonalnych instalacji. Firma jest
swiatowym liderem w dziedzinie sieciowego nadzoru wideo i promuje przechodzenie z systemów nadzoru
analogowego na cyfrowy. Produkty i rozwiazania firmy Axis skupiaja sie na zdalnym nadzorze i monitorowaniu. Sa
one oparte na innowacyjnych,
otwartych platformach technologicznych.

Axis jest firma szwedzka, posiadajaca biura w ponad 20 krajach i współpracujaca z partnerami w ponad 70 krajach.
Firma została załoona w 1984 r. i jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie, a jej symbol to AXIS.
Wiecej informacji o firmie Axis mona znalezc na stronie www.axis.com.

O IMS Research
IMS Research (www.imsresearch.com) powstał w 1989 i jest obecnie jednym z czołowych instytutów dostarczajacych
szczegółowych raportów na temat rynku IT na swiecie.
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