
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axis Communications AB   Address Emdalavägen 14, 223 69 LUND, Sweden   Phone +46 46 272 18 00   Fax +46 46 13 61 30 
http://www.axis.com 

  

Axis lanserar ny rack-lösning för stora 
videosystem 
 

PRESSMEDDELANDE
 

Lund, 11 december, 2003  

Axis Communications lanserar idag en ny videoserver-lösning, utvecklad för större 
övervakningslösningar. AXIS Rack Solution gör det möjligt för kunder att montera ett stort 
antal videoservrar (som normalt hanterar fler än 15 nätverkskameror) i ett serverrack med 
ett gemensamt nätaggregat. Lösningen ger kunderna tillgång till en IP-baserad 
nätverksvideolösning som medger ökad effektivitet i installation och administration av stora 
integrerade videoövervakningssystem.  
 
Även om andelen digitala videolösningar för säkerhets- och övervakningsapplikationer står för en allt större del av 
videomarknaden, är det fortfarande många företag som förlitar sig på analoga system. Genom att brygga över 
analoga signaler till ett digitalt system kan kunderna underlätta sin administration av inspelat material, få 
möjlighet till fjärrstyrning och eliminera behovet av att byta kassetter och underhålla videobandspelare. 
Att koppla samman analoga system brukar för det mesta betyda att bygga bryggor mellan videoservrar och 
analoga system, medan nyare installationer kan bestå av en blandning mellan videoservrar och nätverkskameror. 
Men i större installationer och integrerade lösningar är konceptet med vanliga mekaniska servrar inte optimalt. 
Den mest lämpliga lösningen är rackmontering vilket gör lanseringen av AXIS Rack Solution till en naturlig 
vidareutveckling av Axis erbjudande. 
 
AXIS Rack Solution består av AXIS Video Server Rack är ett 19-tumschassi med inbyggt utbytbart nätaggregat 
och plats för upp till 12 enheter, så kallade bladservrar. Bladservrarna kan sedan konfigureras efter kundens 
specifika behov och monteras på valfri plats i racket och kopplas in och ur under drift, utan att de andra enheterna 
berörs. Som ett fristående komplement till lösningen, lanserar Axis också två bladservrar; AXIS 2400+ som 
hanterar fyra videokanaler och AXIS 2401+ som hanterar en kanal. Fler bladservrar kommer att komma under 
2004. 
 
Den primära målgruppen för AXIS Rack Solution är kunder vars övervakningslösningar innefattar ett stort antal 
kameror, som flygplatser, tågstationer, fängelser, skolor och universitet, stora kontor och utvecklingsavdelningar 
samt större sjukhus.  
 
AXIS Video Server Rack och de nya bladservrarna finns tillgängliga genom Axis distributionskanaler under 
December 2003. Produktbilder finns på  http://www.axis.com/corporate/press/cam_vid_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. Alla produkter har som bas en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs 
vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget agerar 
globalt via egna kontor i fjorton 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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