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Axis nätverksvideokameror förbättrar säkerheten för
Turning Stone Casino
Axis Communications meddelar att Turning Stone Casino i New York valt Axis
nätverksvideolösningar för förbättrad säkerhet och övervakning. Axis videoservrar och
nätverkskameror används för att övervaka kasinots nya 21-våningshotell, vinterträdgård,
restauranger, garage samt utställningshall. Ordervärdet för Axis är cirka 200.000 dollar i
den första fasen av affären.

Turning Stone Casino bygger ut sitt kasinoområde vilket skapar över 1000 nya jobb och åtskilliga
nya faciliteter. Efter att ha nått den maximala potentialen med sitt tidigare analoga
övervakningssystem så uppgraderar Turning Stone det tidigare systemet till en IP-baserad
övervakningslösning, som drar bättre nytta av befintlig nätverksinfrastruktur. Turning Stone
kombinerar Axis videoservrar och nätverkskameror med Power over Ethernet (PoE), för att
kunna hålla övervakning dygnet runt.

\"Vi valde Axis övervakningssystem för att det passar bäst ihop med vår befintliga
nätverksinfrastruktur samtidigt som det förbättrar våra övervakningsmöjligheter avsevärt\", säger
Jeffrey McGowan, systemingenjör för Turning Stone Casino. \"Kombinationen av att använda ett
etablerat nätverk, PoE-teknologi och minskade underhålls- och installationskostnader leder till
betydande besparingar.\"

Under den första implementationsfasen installerade Turning Stone Casino ett stort antal
nätverkskameror. Den andra fasen av installationen kommer att inkludera ytterligare 100 Axis
nätverkskameror utrustade med PoE-teknologi. PoE-kameror ger kunderna en säkerhetslösning
som uttnytjar existerande nätverksinfrastruktur, och som inte begränsas av inskränkingar med och
kostnader för elledningar.

Axis nätverkskameror används i en mängd olika applikationer inom Turning Stone Casino.
Utöver att övervaka ingångar, korridorer, parkeringsgarage och restaurangområden så används
kamerorna också för att övervaka inflödet av människor i hårt trafikerade områden.
Videoinspelning och bildhantering sker med mjukvara från Lenel Systems International.
Systemet är också utrustat med mjukvara för ansikts-igenkänning i syfte att få syn på ovälkomna
gäster.
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Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom
nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem,
fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs
vidare till tredjepartsutvecklare.

Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget agerar globalt via egna kontor i
fjorton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder.
Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. www.axis.com
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