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Sklepy Lidl pod okiem kamer Axis
Jak efektywnie i oszczednie połaczyc istniejacy w sklepie system telewizji analogowej z
nowoczesna technologia cyfrowa? Szwedzkie placówki sieci Lidl zmodernizowały swoja
infrastrukture IT, wprowadzajac elastyczny system monitoringu oparty na kamerach IP
Axis Communications1.

Kady ze 145 otwartych w 2008 roku w Szwecji sklepów Lidl wyposaony jest w 18 – 20 kamer
AXIS 209FD nadzorujacych kasy, obszar wejscia i wyjscia, teren handlowy, a take zaplecze. Na
zewnatrz sklepów zamontowano take kamery AXIS 221 do obserwacji otoczenia obiektów.
Takie systemy zabezpieczen podnosza bezpieczenstwo pracy, minimalizuja ryzyko kradziey i
zwiekszaja kontrole przepływu gotówki w sklepach. Dostarczaja take cennych informacji o
przemieszczaniu sie klientów w sklepie i stoiskach, które ciesza sie najwiekszym
zainteresowaniem.

Kamery cyfrowe daja obraz znacznie lepszej jakosci ni ich odpowiedniki analogowe, dzieki
czemu ułatwiaja identyfikacje osób i przedmiotów. Dodatkowo, do podłaczenia kamer
analogowych niezbedne było prowadzenie przewodów elektrycznych i wideo. Lidl uniknał tej
niedogodnosci dzieki podłaczeniu kamer Axis do istniejacej sieci IT. Instalacje te sa prostsze take
dzieki technologii Power over Ethernet (PoE), sprawiajacej, e jeden przewód słuy zarówno do
zasilania, jak i podłaczenia urzadzenia do sieci komputerowej. Oznacza to, e kamery mona
zainstalowac w zasadzie w dowolnym miejscu w sklepie.

„Zasadnicza zaleta sieciowego wideo jest elastycznosc i skalowalnosc systemów. Nie musielismy
instalowac oddzielnego okablowania na potrzeby kamer, moglismy wykorzystac istniejaca
infrastrukture IT do wdroenia nowych instalacji” – powiedział Arvid Johansson, dyrektor ds.
bezpieczenstwa w Lidl. „Na wybór rozwiazan Axisa wpływ miało take doswiadczenie firmy w
zakresie wdra ania sieciowego wideo w wielu sieciach detalicznych na całym swiecie” – dodał
Johansson. Lidl planuje wprowadzenie jednolitego systemu monitoringu we wszystkich swoich
placówkach w Szwecji, stopniowo wycofujac w ogóle rozwiazania analogowe.

Infomacje dodatkowe: 
1 Firma Axis Communications jest globalnym liderem brany sieciowych systemów wideo z udziałem w rynku kamer
sieciowych wynoszacym 33,5%. Szacuje sie, e sam rynek kamer sieciowych na swiecie osiagnie wartosc ponad 2,5
miliarda USD do 2012 r. Złoona stopa rocznego wzrostu dla rynku kamer sieciowych wyniesie ponad 35 procent
rocznie w okresie kolejnych pieciu lat, zgodnie z prognozami opublikowanymi przez osrodek IMS Research (
www.imsresearch.com) w swoim najnowszym raporcie zatytułowanym ‘Swiatowy Rynek Urzadzen CCTV i Wideo
słuacych do Monitoringu - wydanie 2008’,
opublikowanym w listopadzie 2008 r.

O firmie Axis:
Axis jest szwedzka firma IT oferujaca sieciowe rozwiazania wideo 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 nadzorze i monitorowaniu zdalnym. Sa
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one oparte na innowacyjnych, otwartych platformach technologicznych. Axis jest firma szwedzka, posiadajaca biura
w 20 krajach i współpracujaca z partnerami w ponad 70 krajach. Firma została załoona w 1984 r. i jest notowana
jest na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie, a jej symbol to AXIS. Wiecej informacji o firmie Axis mona znalezc
na stronie www.axis.com.
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