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Wyprawa na kraniec swiata
Jak naprawde wyglada noc polarna? Dlaczego na Biegunie niebo oblewa sie zielona
poswiata i czaruje widokiem? I jak to jest, stanac oko w oko z niedzwiedziem polarnym?
Dzis ju nie trzeba wyprawiac sie na daleka północ, by poznac jej sekrety. Odpowiedzi na te
i wiele innych nurtujacych pytan poznac moemy dzieki działalnosci najdalej wysunietej na
północ całorocznej Polskiej Stacji Polarnej IGF PAN na Spitzbergenie.

Fiord Hornsund wraz z Polska Stacja Polarna to – według Unii Europejskiej - jedno z szesciu
flagowych miejsc do badan biologicznych i geofizycznych na kontynencie europejskim. Od
niemal 50 lat w ten rejon Ziemi organizowane sa ekspedycje badawcze, majace przybliyc nam
warunki na Biegunie. Dzis jest to łatwiejsze dzieki wyprawie z udziałem Witolda Kaszkina
przewodnika tatrzanskiego (http://przewodnicy.zakopane.pl), podczas której na terenie Stacji
zainstalowana została kamera AXIS 233D. Jest to model przystosowany do pracy w
najtrudniejszych warunkach. Dzieki 35-krotnemu powiekszeniu optycznemu i 12-krotnemu
zoomowi cyfrowemu kamera ma doskonała moliwosc zbliania obrazu i szczegółowego
monitorowania odległych obiektów Obraz rejestrowany przez AXIS 233D jest take przesyłany do
sieci, dzieki czemu kady z Internautów otrzymuje moliwosc ogladania na ywo sytuacji na
Biegunie Północnym.

Firma NAVIGA Krzysztof Makowski, która dostarczyła kamere do Polskiej Stacji Polarnej, jest
Partnerem Softex Data S.A. dystrybutora urzadzen Axis Communications AB w Polsce

Informacje dodatkowe:
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
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 zało�ona 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.

O firmie Softex Data:
Firma Softex Data powstała w 1990 roku. Zakres jej oferty był stopniowo i systematycznie rozszerzany – obecnie
firma posiada ugruntowana pozycje integratora rozwiazan specjalizowanych, zorientowanych przede wszystkim na
obsługe duych instytucji finansowych i przemysłowych.
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Dzisiaj trzonem oferty Softex Data sa:

dystrybucja w pełni cyfrowych systemów dozoru, monitoringu i rejestracji zdarzen,

systemy bezpieczenstwa zasobów informatycznych: backup & storage,

cała gama drukarek do intensywnej eksploatacji,

wysokowydajne systemy wydrukowe (Nipson, Stralfors),

systemy zarzadzania dokumentami: elektronicznej archiwizacji i obiegu dokumentów, oraz inne rozwiazania
masowe i cała gama drukarek \'heavy duty\'. Wszystkie elementy oferty maja wspólna ceche - sa zorientowane na
zwiekszenie efektywnosci działania przedsiebiorstw, które z nich korzystaja.

Softex Data zatrudnia obecnie ponad 50 pracowników i stałych konsultantów, którzy zapewniaja profesjonalne
doradztwo, obsługe i serwis na najwy�szym poziomie. Referencje z najwiekszych polskich banków - Pekao S.A.,
BPH PBK, Kredyt Banku, BG
kompetencji Softex Data . W latach 1995-2006, firma zainstalowała w sumie ponad 4000 cie�kich drukarek,
zdobywajac tym samym, według niezale�nych badan IDC, 2/3 tego rynku. Jednym z wiekszych osiagniec Softex
Data było opracowanie projektu i kompleksowe wdro�enie najwiekszego w Polsce centrum wydruku wyciagów.

Kontakt dla prasy w Polsce:
Kamila Wierzbicka
Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants Poland
Tel.: +48 22 536 04 69
Tel. kom.: +48 0 607 104 648
E-mail: kamila.wierzbicka@mmdcee.com

Axis Communications AB Emdalavägen 14 SE-223 69 Lund  Head office, Lund
Phone: +46 46 272 18 00 Fax: +46 46 13 61 30 www.axis.com

mailto:kamila.wierzbicka@mmdcee.com

