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Axis introducerar trådlös printserver med
krypterad överföring för maximal säkerhet
Axis Communications introducerar en trådlös 802.11g printserver för småföretag och
hemmakontor. AXIS OfficeBasic USB Wireless G (AXIS OBWG) använder kryptering vid
installation och dataöverföring, vilket utmärker den som marknadens mest säkra trådlösa
printserver.
AXIS OBWG möjliggör trådlösa utskrifter till USB skrivare, för minskat kablage och ökad flexibilitet vid
placering av skrivare och datorer. Trådlös dataöverföring skyddas med AES krypteringsprotokoll, vilket används i
WPA2 säkerhetsstandard. Installationsnycklar och parametrar skickas i krypterad form, vilket eliminerar
säkerhetsrisker som annars förknippas med installationer. Installationsprocessen är densamma som används av
banker för säkra tjänster över Internet (HTTPS).
“Småföretag och hemmakontor utgör den mest expansiva marknaden för trådlösa printservers”, säger Johan
Lembre, vice VD för Axis Product Management. ”AXIS OBWG höjer ribban för datasäkerhet i trådlösa
utskriftsmiljöer och befäster Axis position som marknadsledare i intelligenta utskriftslösningar”.
AXIS OBWG är avsedd för 802.11b och 802.11g trådlösa nätverk och är enkel att installera i Windows och
Mac-miljöer. All konfigurering, förvaltning och uppgradering sker genom ett webbgränssnitt med
flerspråksstöd.
AXIS OBWG är tillgänglig genom Axis distributionskanaler i slutet av April. Produktbilder finns på
http://www.axis.com/corporate/press/photos.htm
Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom
nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem,
fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i Axis produkter är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs
vidare till tredjepartsutvecklare.
Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens Attract-40 lista. Företaget agerar globalt via egna kontor i
sexton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder.
Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Information om Axis finns på www.axis.com.
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