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Axis, Bosch ja Sony ovat ryhtyneet yhteistyöhön
verkkovideotuotteiden liitännän standardoimista
varten
Tämä uusi standardi tarjoaa verkkovideolaitteistojen integroijille ja käyttäjille entistä
joustavampia ratkaisuja

Kyseessä on turvallisuusalan ensimmäinen yhteistyöhanke, joka kehittää yleisen avoimen
standardin verkkovideotuotteiden liitäntää varten
Eri valmistajien tuotteiden yhteensopivuus yksinkertaistaa verkkovideotuotteiden asennusta
niiden tuotemerkeistä huolimatta
Loppukäyttäjät voivat valita laitteistoja entistä vapaammin, joten ratkaisut ovat aiempaa
kustannustehokkaampia ja joustavampia
Luotava avoin foorumi pyrkii uuden standardin kehittämiseen
Axis Communications, Bosch Security Systems ja Sony Corporation ilmoittavat
muodostavansa yhteistyössä avoimen foorumin, jonka tavoitteena on kehittää standardi
verkkovideotuotteiden liitäntää varten. Parhaillaan ei ole olemassa kansainvälistä standardia,
joka määrittäisi, miten verkkovideotuotteet, eli kamerat, videolähettimet ja
videonhallintajärjestelmät, viestivät keskenään. Tavoitteena on, että uusi standardi kattaa
esimerkiksi videosuoratoiston, laitteiden löytämisen, älykkäiden metatietojen ja muiden
vastaavien määritysten liitännät. Verkkovideotuotteiden yhteensopivuuden keskeiset osa-alueet
sisältävä standardin kehys julkaistaan lokakuussa 2008 turva-alan messuilla Essenissä,
Saksassa.
Uuden standardin ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa erimerkkisten
verkkovideolaitteiden integrointi ja auttaa valmistajia, ohjelmistokehittäjiä ja itsenäisiä
ohjelmistovalmistajia varmistamaan tuotteiden yhteensopivuus. Lisäksi yhdenmukainen avoin
standardi tarjoaa loppukäyttäjille enemmän vaihtoehtoja, sillä he voivat valita eri valmistajien
tuotteita ja kehittää niistä järjestelmän, joka vastaa täysin heidän tarpeitaan. Tämä
standardointihanke osoittaa, että Axis, Bosch ja Sony ovat erittäin sitoutuneita tukemaan
parhaillaan tapahtuvaa turva-alan siirtymistä analogisesta digitaaliseen valvontaan.
Näiden kolmen yrityksen perustama foorumi on avoin kaikille yrityksille ja eturyhmille, jotka
haluavat osallistua standardointityöhön. Foorumi perustetaan vuoden 2008 neljännellä
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neljänneksellä, ja sen pyrkii kehittämään standardia edelleen ja sopimaan siitä, miten uutta
tekniikkaa pitäisi ottaa käyttöön. \"Meillä on ilo ilmoittaa tästä yritystemme välisestä
yhteistyöstä\", kertoo Ray Mauritsson, Axis Communicationsin johtaja. \"Avoimen standardin
ansiosta integroijat ja loppukäyttäjät voivat entistäkin helpommin hyötyä monista IP-pohjaisen
videovalvontatekniikan tarjoamista eduista.\"
\"Tämä yhteistyö on merkittävä askel eteenpäin kansainvälisen ja avoimen,
verkkovideovalvontaan keskittyvän foorumin muodostamisessa\", Boschin varatoimitusjohtaja
Gert van Iperen toteaa. \"Verkkovideolaitteiden ja -ohjelmistojen valmistajille foorumi ja sen
kehittämä standardi tarjoavat tehokkaan tavan taata tuotteiden yhteensopivuus.\"
\"Ryhdyimme tähän keskusteluun sillä perusteella, että uskomme avoimen standardin tarjoavan
huomattavia etuja käyttäjille ja kaikille turvallisuusalan toimijoille\", sanoo Yoshinori Onoue,
Sony Corporationin varapääjohtaja. \"Axisin, Boschin ja Sonyn edustajat työskentelevät
parhaillaan tiiviisti standardin kehyksen kehittämisen ja standardisointifoorumin ohjeiston
määrittelyn parissa.\"
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Tietoja Axisista
Axis on IT-alan yhtiö, joka tarjoaa verkkovideoratkaisuja ammattikäyttöön. Axis on globaali markkinajohtaja
verkkovideoiden alalla ja ajaa käynnissä olevaa siirtymistä analogisesta digitaaliseen videovalvontaan.
Axis-tuotteet ja - ratkaisut keskittyvät turvallisuusvalvontaan ja etätarkkailuun ja perustuvat innovatiivisiin,
avoimiin teknologiaalustoihin.
Axisin päätoimipaikka on Ruotsissa ja yhtiö toimii maailmanlaajuisesti toimistoistaan 18 maassa ja tekee
yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa yli 70 maassa. Axis on perustettu vuonna 1984 ja listattu OMX Nordic
-pörssissä, Large Cap ja Information Technology. Lisätietoja Axisista saat kotisivuiltamme osoitteesta
www.axis.com
About Bosch
The Bosch Group is a leading global supplier of technology and services. In the areas of automotive and
industrial technology, consumer goods, and building technology, some 271,000 associates generated sales of 46.3
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billion euros in fiscal 2007. The Bosch Group comprises Robert Bosch GmbH and its more than 300 subsidiaries
and regional companies in roughly 50 countries. This worldwide development, manufacturing, and sales network
is the foundation for
further growth. Each year, Bosch spends more than 3 billion euros for research and development, and applies for
over 3,000 patents worldwide. The company was set up in Stuttgart in 1886 by Robert Bosch (1861-1942) as
“Workshop for Precision Mechanics and Electrical Engineering.”
The special ownership structure of Robert Bosch GmbH guarantees the entrepreneurial freedom of the Bosch
Group, making it possible for the company to plan over the long term and to undertake significant up-front
investments in the safeguarding of its future. Ninety-two percent of the share capital of Robert Bosch GmbH is
held by Robert Bosch Stiftung GmbH, a charitable foundation. The majority of voting rights are held by Robert
Bosch Industrietreuhand KG,
an industrial trust. The entrepreneurial ownership functions are carried out by the trust. The remaining shares
are held by the Bosch family and by Robert Bosch GmbH.
Additional information can be accessed at www.bosch.com.
About Sony Corporation
Sony Corporation is a leading manufacturer of audio, video, game, communications, key device and information
technology products for the consumer and professional markets. With its music, pictures, computer entertainment
and on-line businesses, Sony is uniquely positioned to be the leading electronics and entertainment company in
the world. Sony recorded consolidated annual sales of approximately $70 billion for the fiscal year ended March
31, 2007. Sony Global Web Site: http://www.sony.net/

Axis Communications AB Emdalavägen 14 SE-223 69 Lund Head office, Lund
Phone: +46 46 272 18 00 Fax: +46 46 13 61 30 www.axis.com

