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Axis stärker sin produktportfölj med en allt-i-ett enhet
för inspelning, VMS och lagring 
AXIS S20 recorder levereras med förinstallerad AXIS Camera Station 5 video management
mjukvara och är konfigurerade för omedelbar användning. För att ytterligare förenkla
installationen medföljer en switch som automatiskt upptäcker alla Axis enheter i systemet.
Detta minskar tiden det tar att installera och konfigurera. Dessutom uppgraderas den
nuvarande AXIS S10 serien för att möta ytterligare lagringsbehov.

Axis Network Video Recorders matchar perfekt
Axis breda utbud av produkter. De är
förkonfigurerade för att använda direkt
”out-of-the-box” vilket minskar tiden som krävs
för installation och konfiguration.

Axis Communications, marknadsledande inom
nätverksvideo  lanserar nu AXIS Camera Station S20
Appliance Series med lagring, VMS och Power over
Ethernet (PoE) switch, allt i en låda. Dessutom ingår
stöd för 4K Ultra HD. Den nya AXIS S20-serien
erbjuder en testad och tillförlitlig videoövervakning
med upp till 24 kanaler som endast behöver
kompletteras med kameror och monitor. Dessutom har
AXIS Camera Station S10 Recorder-serien uppgraderats
för att kunna erbjuda mer lagringskapacitet ökad
videoretentions tid. Den nya S10-serien erbjuder även
möjligheten att lägga till ytterligare kanaler och stöd för
4K Ultra HD-video.

\"Medelstora företag och organisationer behöver pålitliga videoövervakningslösningar  som de
kan lita på och som inte kräver en expert för att installera och underhålla. Vårt sortiment av
recorders är förkonfigurerade för att kunna användas ”out-of-the-box”. Detta minskar tiden som
behövs för installation och säkerställer att systemet är konfigurerat på ett optimalt sätt\", säger
Peter Friberg, Manager Solution Management, Axis Communications. \"Hårdvarukomponenterna
 har genomgått omfattande tester och prestandan har validerats grundligt. Vi försäkrar  kvalitet
och tillförlitlighet. Alla Axis-recorders innefattar en 3-års garanti och AXIS S10 recorder
omfattas också av en ”på plats” ersättningsservice av hårdvaran. \"

Axis nätverks-recorders  är förinstallerad med AXIS Camera Station 5 Universal licenser, en
videohanteringsprogramvara  (VMS) som stödjer både Axis och tredjeparts IP-kameror. Andra
säkerhetslösningar från Axis såsom dörrkontroller (door controller) för enkel identifiering och
”remote entry” kontroll och ”horn”-högtalare för audiokommunikation, stöds även de.
Användargränssnittet i AXIS Camera Station 5 har utformats för enkel användning. Driftläget har
ett dedikerat gränssnitt för effektiv drift, som uppfyller kraven från den tillfälliga liksom den mer
aktiva användaren.
Axis Zipstream komprimeringsteknik minskar lagringsbehovet  med i genomsnitt 50 procent eller
mer utan att göra avkall på viktiga bilddetaljer. Axis nätverksvideo-recorders  är perfekt
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anpassade för medelstora  installationer inom tillverkningsindustrin, utbildningssektorn,
detaljhandeln och statliga och kommunala verksamheter.

AXIS Camera Station S20 Appliance serie består av:

AXIS S2008, compact model, supporterar upp till 8 video kanaler, erbjuder 4 TB
lagringskapacitet och innefattar en integrerad PoE switch

AXIS S2016, rack server model, supporterar upp till 16 video kanaler, erbjuder 8 TB
lagringskapacitet och innefattar en integrerad PoE switch

AXIS S2024, rack server model, supporterar upp till 24 video kanaler, erbjuder 12 TB
lagringskapacitet och innefattar en integrerad PoE switch

AXIS Camera Station S10 MkII Recorder serie består av:

AXIS S1016 MkII, workstation model, supporterar upp till 32 video kanaler och erbjuder 8 TB
lagringskapacitet

AXIS S1032 MkII, rack server model, supporterar upp till 48 video kanaler och erbjuder 12 TB
lagringskapacitet

AXIS S1048 MkII, rack server model, supporterar upp till to 64 video kanaler och erbjuder 20
TB lagringskapacitet

AXIS Camera Station Desktop Terminals består av:

AXIS S9001 MkII, ny “Small Form Factor (SFF)” desktop terminal, supporterar en 4K Ultra
HD videoström och två monitorer

AXIS S9002, desktop terminal, supporterar upp till 4K Ultra HD videoströmmar och fyra
monitorer

AXIS Camera Station S10 MkII Recorder serien planeras vara tillgänglig i Q2 2016 och AXIS
Camera Station S20 Appliance serien i Q3 2016. Produkterna kan köpas via Axis
distributionsnätverk.
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For further information about Axis Communications, please contact:
Madeleine Eibrand, PR Specialist, 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 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 2,100 dedicated employees in more than 50 countries around the world, supported by a global
network of over 80,000 partners. 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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