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AXIS Mobile Monitoring - wideo na żywo w Twojej
komórce
Axis Communications, globalny lider rynku sieciowych rozwiązań wideo1, stworzył
oprogramowanie, dzięki któremu użytkownicy kamer Axis mogą na ekranach swoich
telefonów oglądać na żywo obraz rejestrowany przez kamery sieciowe. Bezpieczeństwo na
odległość? Dziś to możliwe dzięki AXIS Mobile Monitor.

Korespondencja mailowa przy użyciu telefonu komórkowego przestała już na kimkolwiek robić
wrażenie. Dziś przebywając poza domem możesz także zdalnie mieć podgląd na to, co rejestrują
kamery sieciowe zainstalowane w Twoim biurze czy mieszkaniu. A wszystko za sprawą
oprogramowania AXIS Mobile Monitor – dzięki niemu jesteś mobilny, jak nigdy dotąd!

Oprogramowanie AXIS Mobile Monitor zapewnia użytkownikom smartfonów lub komputerów
Pocket PC działających na platformie Windows Mobile szybki i łatwy dostęp do sygnału wideo
emitowanego przez produkty sieciowe firmy Axis. Oprogramowanie umożliwia nie tylko
oglądanie obrazu, ale również elastyczne zarządzanie kamerami. Intuicyjny interfejs użytkownika
pozwala sterować kamerami PTZ (pan/tilt/zoom — panorama, przechylanie i powiększanie) oraz
ręcznie kontrolować porty wejścia-wyjścia.

Oprogramowanie jest łatwe w instalacji dzięki automatycznemu wykrywaniu i elastycznemu
konfigurowaniu kamer i intuicyjne w obsłudze. Axis Mobile Monitor współpracuje z wybranymi
kamerami z oferty Axis Communications. Więcej informacji o AXIS Mobile Monitor można
uzyskać pod adresem www.axis.com
 

Infomacje dodatkowe:
1 Firma Axis Communications jest globalnym liderem branży sieciowych systemów wideo z udziałem w rynku kamer
sieciowych wynoszącym 33,5%. Szacuje się, że sam rynek kamer sieciowych na świecie osiągnie wartość ponad 2,5
miliarda USD do 2012 r. Złożona stopa rocznego wzrostu dla rynku kamer sieciowych wyniesie ponad 35 procent
rocznie w okresie kolejnych pięciu lat, zgodnie z prognozami opublikowanymi przez ośrodek IMS Research (
www.imsresearch.com) w swoim najnowszym raporcie zatytułowanym ‘Światowy Rynek Urządzeń CCTV i Wideo
służących do Monitoringu - wydanie 2008’, opublikowanym w listopadzie 2008 r.

O firmie Axis:
Axis jest szwedzką firmą IT oferującą sieciowe rozwiązania wideo do profesjonalnych instalacji. Firma jest
światowym liderem w dziedzinie sieciowego nadzoru wideo i promuje przechodzenie z systemów nadzoru
analogowego na cyfrowy. Produkty i rozwiązania firmy Axis skupiają się na nadzorze i monitorowaniu zdalnym. Są
one oparte na innowacyjnych, otwartych platformach technologicznych.

Axis jest firmą szwedzką, posiadającą biura w 20 krajach i współpracującą z partnerami w ponad 70 krajach. Firma
została założona w 1984 r. i jest notowana jest na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie, a jej symbol to AXIS.
Więcej informacji o firmie Axis można znaleźć na stronie www.axis.com.
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Więcej informacji o firmie Axis udziela:
Edwin Roobol
Country Manager
Tel.: +49 811 555 080
E-mail: edwin.roobol@axis.com
Kontakt dla prasy w Polsce:

Kamila Wierzbicka
Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants Poland
Tel.: +48 22 536 04 69
Tel. kom.: +48 0 607 104 872
E-mail: kamila.wierzbicka@mmdcee.com	
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