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Axis nätverkskameror på Choctaw Nations kasinon i
USA
Axis Communications meddelar idag att mer än 300 av företagets nätverkskameror har
installerats på tre kasinon som ägs av Choctaw Nation of Oklahoma. Axis nätverkskameror
ska användas tillsammans med lösningen Universal Video Management System (UVMS)
från Petards, Inc. som utvecklar avancerade videoövervakningssystem och är en av de
ledande leverantörerna av säkerhetssystem till Choctaw Nation.

Axis nätverkskameror har installerats på kasinona i Durant, Broken Bow och Pocola för
övervakning av spellokalerna, pokerbord med höga insatser och spelmaskiner. Choctaw Nation
valde en nätverksbaserad lösning då de ville installera ett mer avancerat övervakningssystem som
var lätta att installera och underhålla samt kunde hantera flöden av personer i existerande och nya
kasinon. 

– Choctaw Nation upplever en hög tillväxt som kräver sofistikerad övervaknings teknologi, vilket
Axis nätverkskameror erbjuder. Med ett nätverksbaserat system kan vi också utnyttja möjligheten
till strömförsörjning via Ethernet (PoE), vilket gör att det inte krävs några eluttag där kamerorna
sitter. Detta ger en mer konstant och störningsfri användning av systemet, säger Dan Breshears,
chef för Tribal Police Security and Surveillance vid Choctaw Nation of Oklahoma. 

Valet av Axis nätverkskameror avgjordes i och med att de fungerar effektivt även i de mest
krävande miljöerna. Faktorer som folkmassor, hög ljudnivå och varierande belysning, som är
typiska för kasinon, gör att det ofta är svårt att få fram bilder som är tillräckligt tydliga för att
kunna identifiera tjuvar och som kan användas som bevis vid en rättegång. – I stora installationer
spelar Axis omfattande produktportfölj, som omfattar allt från videoservrar till 
megapixelkameror, en viktig roll. Vår förmåga att leverera produkter med den bästa prestandan
till Choctaw Nations kasinon visar att vi satsar på att erbjuda lösningar som verkligen fungerar
och som uppfyller de allra mest komplicerade behoven, säger Fredrik Nilsson, general manager,
Axis Communications. 

De flesta av de kameror som används i kasinona har automatisk iriskontroll, vilket innebär att
irisbländaren ändras för att alltid ge den bästa ljusnivån. Denna funktion är oerhört viktig för att
kunna få bilder av hög kvalitet under de dåliga ljusförhållanden som det bländande och blixtrande
ljus som finns i ett kasino innebär. 
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Om Axis Communications 
Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global
marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital
videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning,
baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via
egna kontor i 18 länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på
OMX Nordic Exchange i kategorin Large Cap, Information Technology. Mer information om Axis finns på 
www.axis.com. 

Om Petards, Inc. 
Petards, Inc. är ett av världens mest anlitade och respekterade säkerhetsföretag med installationer i 40 länder. Vi
utformar, tillverkar och levererar digitala övervaknings- och säkerhetssystem för miljöer där det inte finns utrymme
för misstag. Kunderna väljer Petards UVMS för dess unika kombination av en flexibel och användarvänlig teknik,
och företagets gedigna erfarenhet från miljöer där säkerheten har avgörande betydelse. Bland företagets lösningar
finns integrerade kontrollsystem, smart CCTV för automatisk identifiering av hot, bland annat automatisk
igenkänning av registreringsskyltar, videosystem för säkerhetsanvändning i bilar samt mobila, trådlösa
övervakningslösningar. Ytterligare 
information finns på www.petards.com.
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