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Axis lanserar sin första porttelefon med integrerad
video för identifiering och passagekontroll
AXIS A8004 är en IP-baserad porttelefon med integrerad HD-video för kommunikation,
identifiering och fjärrstyrd passagekontroll. Produkten är baserad på öppna standarder
och är ett idealiskt komplement till övervakningsinstallationer oavsett storlek.

”Axis har dokumenterad erfarenhet av att utveckla innovativa produkter för säkerhets- och
övervakningsmarknaden. Med AXIS A8004 lanserar vi en door station som är gjord för enkel
integration och utökad funktionalitet i det befintliga säkerhetssystemet.  AXIS A8004-VE gör det
möjligt att snabbt och enkelt identifiera och kommunicera med besökare som befinner sig vid
dörren och säkerställa att endast behöriga personer passerar. Detta är ett idealiskt komplement till
alla övervakningssystem och installeras lika enkelt som en nätverkskamera”, säger Peter
Lindström, chef för New Business avdelningen på Axis Communications.

AXIS A8004-VE är en väder- och vandalsäker porttelefon med integrerad video som är lämpad
för installationer såväl inomhus som utomhus. Porttelefonen har en avancerad
intercom-funktionalitet för tydlig och ekofri tvåvägskommunikation mellan mottagaren och
besökare, och en integrerad HDTV-nätverkskamera med WDR (Wide Dynamic Range) och
utmärkt prestanda även i svaga ljusförhållanden. Enheten säkerställer en tillförlitlig identifiering
av besökaren dygnet runt, även i de mest krävande miljöer. Tack vare PoE (Power over Ethernet)
kan enheten installeras med en enda nätverkskabel som dessutom tillhandahåller tillräckligt för
att strömförsörja standarlås.
För små och medelstora företag, såsom butiker och kontor, kan AXIS A8004-VE bidra till ökad
säkerhet i lokalerna och förenkla den dagliga verksamheten. Porttelefonen gör det möjligt att
kommunicera med och identifiera besökare, samt att låsa upp dörrar via en IP-telefon, en mobil
enhet eller direkt via ett videohanteringssystem (VMS)

För avancerade installationer där integration mellan olika system såsom videoövervakning,
passersystem och IP-telefoni är nödvändigt, t.e.x flygplatser eller större industrier är det en stor
fördel att AXIS A8004VE är baserade på öppna standarder och API:er. Med fullt stöd för
industristandarder såsom ONVIF, VAPIX och SIP är det enkelt att integrera produkten med
befintliga lösningar. Axis partnerföretag kan därmed även fritt utveckla lösningar som uppfyller
kundspecifika krav. 

”Genetecs mål är att erbjuda ett heltäckande säkerhetssystem som inkluderar videoövervakning,
passagekontroll och SIP-baserad kommunikation via vår programvara Security Center software,
kombinerat med den transparenta integrationen av AXIS A8004-VE-Network Video Door
Station, ger vi kunden bättre kontroll på omgivning och anläggning. Användarna kan svara på
inkommande samtal och samtidigt se livevideo från AXIS A8004-VE, dessutom kan åtgärder
vidtas omedelbart, såsom att låsa upp en dörr eller låsa en anläggningslokal – allt via ett enhetligt
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och gemensamt gränssnitt”, säger Jimmy Palatsoukas, marknadschef vid Genetec.

Produkten stöds av AXIS Camera Station 4.20, med planerad lansering i maj, och AXIS Video
Hosting System (AVHS). Programvara för videohantering från Axis partners för
programutveckling, såsom Genetec, Aimetis och SeeTec, kommer att ha fullständigt stöd för
AXIS A8004-VE
	
Ytterligare funktioner hos AXIS A8004-VE:

Ekosläckning och brusreducering

Flera olika anslutningarör fjärrstyrning av dörrlås och annan utrustning

Stöd för mobilapp från tredje part för identifiering och passagekontroll 

AXIS A8004-VE har ett rekommenderat försäljningspris av $1249 och beräknas vara tillgänglig i
maj via Axis distributionskanaler. 

Mer information och foton finns på: 
www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=a8004ve
Video: http://www.axis.com/r/video-a8004ve

For further information about Axis Communications, please contact:
Lena Hedén, PR Marketing Manager, Axis Communications
Phone: + 46 46 272 1800, E-mail: pressoffice@axis.com.

About Axis 
Axis offers intelligent security solutions that enable a smarter, safer world. As the global market leader in network
video, Axis is driving the industry by continually launching innovative network products based on an open platform -
delivering high value to customers through a global partner network. Axis has long-term relationships with partners
and provides them with knowledge and ground-breaking network products in existing and new markets. 
Axis has more than 1,900 dedicated employees in more than 40 countries around the world, supported by a network
of over 75,000 partners across 179 countries. Founded in 1984, Axis is a Sweden-based company listed on NASDAQ
Stockholm under the ticker AXIS. For more information about Axis, please visit our website www.axis.com.
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