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Ny kamerateknik följer ditt paket
Fullständig kontroll över pakethanteringen. Det blir verklighet för svenska logistikföretag
när HDTV-kameror från Axis nu installeras med specialanpassad mjukvara på
logistikcentrum över hela landet. Bland annat på DSV:s central i Landskrona. 

Skador och svinn på paket hos logistikföretag i Sverige kostar miljonbelopp varje år. Samtidigt
öppnar det flera större logistikcentrum i Norden. Det innebär att det blir allt viktigare att kunna ha
en överblick av varje enskilt pakets framfart. 

”Om ett paket blivit skadat eller eventuellt försvunnit så kan logistikföretaget snabbt identifiera
vad som hänt. Har en skada uppkommit kan man enkelt se det på inspelningarna och ersätta
kunden. Har den uppkommit någon annanstans i kedjan kan man snabbt hänvisa kunden vidare.
Det sparar enormt mycket tid och kraft för alla inblandade”, säger Fredrik Thor, försäljningschef
på Axis.   

När ett paket går ur bild hos en kamera känner mjukvaran automatiskt av vilken kamera som tar
över inspelningen. Det gör att man som kund kan få se en hel inspelning av var paketet varit.
Eftersom kameran spelar in i HDTV-kvalitet går det att läsa adresslappen, även om kameran
befinner sig långt bort.

Kamerorna är utvecklade och designade för att klara tuffa miljöer. Det är viktigt då det vid till
exempel lastkajer utanför logistikcentrum kan bli väldigt smutsigt.

”Kamerorna följer ditt paket från stängslen utanför logistikcentret, till lastkajen in till
logistikcentralen och vidare till bandet där paketet rullar. Det gör att både logistikföretaget och
kunden kan känna sig trygga i att allt som sker med paketet finns dokumenterat”, säger Fredrik
Thor.

Kameror med den specialanpassade mjukvaran, som utvecklas av Axis mjukvarupartners,
installeras just nu på flera platser i landet, bland annat på DSV:s logistikcentral i Landskrona.

Exempel på kameramodeller som passar för installationer på logistikcentraler är AXIS
P3364-serien, AXIS Q1921-serien och AXIS P5534-serien.

För mer information se: http://www.axis.com/solutions/video/transportation/cargo.htm

	For further information about Axis Communications, please contact:
Kristina Tullberg, PR and Communications Specialist, Axis Communications 
Phone: + 46 46 272 1800, E-mail:kristina.tullberg@axis.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

http://www.axis.com/solutions/video/transportation/cargo.htm
mailto:kristina.tullberg@axis.com


About Axis
As the market leader in network video, Axis is leading the way to a smarter, safer, more secure world - driving the
shift from analog to digital video surveillance. Offering network video solutions for professional installations,
Axis\\\' products and solutions are based on an innovative, open technology platform. Axis has more than 1,500
dedicated employees in 40 locations around the world and cooperates with partners covering 179 countries.
Founded in 1984, Axis is a Sweden-based IT company listed on NASDAQ OMX Stockholm under the ticker AXIS.
For more information about Axis, please visit our website www.axis.com.
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