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Axis lanserar videoanalysapplikationer för effektivare
videoövervakning genom att presentera den
lättinstallerade AXIS Guard Suite-lösningen
Axis lanserar AXIS Guard Suite; en serie robusta videoanalysapplikationer som snabbt
förvandlar Axis nätverkskameror till smarta säkerhetssystem, vilket gör
videoövervakningen mer proaktiv. Målgruppen är små och medelstora kunder som
efterfrågar en lättinstallerad och prisvärd lösning för effektiv övervakning som lämpar sig
för affärs- och kontorsbyggnader, industrianläggningar, offentliga platser, övriga
byggnader samt inomhusytor. 

Axis Communications, marknadsledande inom nätverksvideo, introducerar AXIS Guard Suite
med en serie videoanalysapplikationer, och utökar därmed sitt sortiment av
videoövervakningslösningar med en lättinstallerad och prisvärd videoanalysprodukt.
Applikationerna, som kan användas för många olika typer av övervakning, kompletterar Axis
sortiment av nätverkskameralösningar och kan enkelt integreras med AXIS Camera Station – ett
beprövat videohanteringssystem (VMS) som är optimerat för Axis nätverksvideoprodukter.

\"Med AXIS Guard Suite kan kunden utöka nätverkskamerornas videoövervakningsfunktioner
och göra dessa ännu mer kraftfulla. Nu kan även små och medelstora företag utnyttja effektiva
detekteringsfunktioner, vilket innebär färre falsklarm och missade incidenter, samtidigt som man
får effektivare analysfunktioner. AXIS Guard Suite är en kostnadseffektiv och tillförlitlig
tilläggsmodul som ger kunderna ännu säkrare och bättre skyddade lokaler och tillgångar\" säger
Peter Friberg, Director Solution Management, Axis Communications.

AXIS Guard Suite är en pålitlig lösning i lågtrafikerade områden, såsom övervakning efter
arbetstid av butiker, kontor, parkeringsplatser och andra obevakade områden där en tillförlitlig
rörelsedetektering behövs. Dessutom kan ytterligare rörelsedetekteringsfunktioner läggas till via 
Axis applikationsutvecklare, som erbjuder ett stort videoanalyssortiment för Axis
nätverksvideoprodukter.

AXIS Guard Suite ger pålitlig detektering eftersom videoanalysen utförs direkt på kamerans
okomprimerade videoström och stöds av AXIS False Alarm Filtering-teknik, som ger en ännu
större tillförlitlighet. 

AXIS Guard Suite utgörs av tre applikationer:

AXIS Motion Guard: För allmän rörelsedetektering, normalt på platser som antas vara tomma
efter arbetstid, till exempel parkeringsplatser och byggarbetsplatser
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AXIS Fence Guard: För skydd av inhägnat område genom att detektera försök att klättra över
eller sabotera inhägnaden

AXIS Loitering Guard: För detektering av misstänkt beteende på 

AXIS Guard Suite är enkel att installera. Applikationerna hämtas från AXIS Camera
Application Platform (ACAP) websidorna och kan enkelt installeras och konfigureras tack vare
ett smart användargränssnitt, sammanhangskänsliga hjälpfunktioner och intelligenta
konfigureringsalternativ. En snabb installationsguide hjälper användaren i fem steg med
inställningar av kalibrering, område, filter och anpassad profil (till exempel för nattetid, blåsigt
väder etc).

AXIS Guard Suite beräknas vara tillgänglig under sista kvartalet 2015 via Axis distributörer
till ett rekommenderat försäljningspris av $149 per applikation och kamera.

Mer information och foton finns på: 
http://www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=guard_suite

Film: http://www.axis.com/products/axis-guard-suite

For more information about Axis Communications visit:
www.axis.com

For all Axis media enquiries, please contact:
April Kerr or Zoe Ensor at Good Relations: 
Phone: + 44 (0) 1625 500800, E-mail: axis@goodrelationsregional.co.uk   

For further information about Axis Communications Northern Region, please contact:
Kristina Tullberg, PR and Communications Specialist, Axis Communications Northern Europe
Phone: + 46 46 272 1800, E-mail: pressoffice-ne@axis.com  

About Axis Communications 
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 70,000 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  

Follow us on Twitter: @Axis_NEur
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