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Nya AXIS Camera Companion med fördubblad
inspelningskapacitet
Den snabba utvecklingen av den prisbelönta säkerhetslösningen ”AXIS Camera
Companion” fortsätter och idag annonserar Axis Communications, världsledare inom
nätverksvideo, en större uppgradering av den kostnadsfria programvaruklienten. Den nya
versionen av Axis Camera Companion har fördubblad inspelningskapacitet på
SD-minneskortet. Den innehåller också nya funktioner som fler nivåer av
användargränssnitt och stöd för ”joystick”.
”AXIS Camera Companion har tagits emot mycket väl av kunderna. Fram till november 2012 har
vi registrerat över 30.000 nedladdningar av programvaran. Detta tyder på att användarna
verkligen uppskattar enkelheten och den fantastiska HDTV bildkvaliten som levereras med hjälp
av AXIS Camera Companion”, säger Phil Doyle Regional Director Northern Europe.
”Genom att även lägga till stöd för 64 GB SDXC-kort i alla nätverksvideoprodukter med SD-kort
kapacitet kan våra kunder dra nytta av den fördubblade lagringskapaciten, vilket innebär att varje
kamera kan spela in över en månads video i HDTV-kvalitet.”
Förutom stöd för 64 GB SDXC-kort innehåller den nya versionen stöd för
systemadministratören, operatören och användaren på olika nivåer i gränssnittet, vilket innebär
att tillgång till systemet för olika användare kan begränsas. Även ”joystick” stöd för en effektiv
kontroll av Axis PTZ nätverkskameror finns nu.
AXIS Camera Companion ger småföretagare möjligheten att använda HDTV nätverkskameror
till hjälp för att tydligt identifiera inbrottstjuvar, snattare och andra händelser. Video kan ses
”live” och inspelningar kan spelas upp var som helst ifrån- på plats eller på distans via Internet.
Systemet stödjer rörelsedetektering och pan/tilt/zoom-kontroll. Videoklipp och bilder kan enkelt
skickas till kollegor och myndigheter, och systemet har stöd för tredjepart applikationer för
visning ”live” och inspelad på smartphones och plattor, såsom iPhone, iPad och Android. Se
”user tutorial” http://www.axis.com/products/cam_companion_software/video/user_tutorial.htm.
Till skillnad från installationer med analoga övervakningssystem kräver AXIS Camera
Companion inte en central inspelningsenhet - en digital videobandspelare (DVR),
nätverksvideospelare (NVR), eller ens en dator. Alla bilder spelas in på ett vanlig SD-minneskort
i kameran och kamerorna fortsätter inspelningen även om nätverket inte fungerar. Kamerorna
drivs över nätverket, vilket eliminerar behovet av separata strömkablar. Detta minskar kostnaden,
förenklar installationen och gör systemet mer robust eftersom det inte finns någon ”single point
of failure”. För att ytterligare skydda kundernas investeringar, kan befintliga analoga kameror
integreras med hjälp av video encoders.
Den nya AXIS Camera Companion 1,3 programvaruklienten finns tillgänglig för gratis
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nedladdning från http://www.axis.com/products/cam_companion_software/index.htm.
Det finns paketerade lösningar för mindre butik med fyra HDTV 720p nätverkskameror inklusive
AXIS Camera Companion. Förutom det befintliga AXIS M1014 Network Camera Surveillance
Kit (669€) kommer ett Surveillance Kit bestående av AXIS M3004 Network Dome Camera
Surveillance Kit att finnas tillgänglig i Q4 2012 till ett rekommenderat pris av €889.
Om Axis Camera Companion
AXIS Camera Companion består av tre delar: Standard Axis nätverkskameror och video encoders
med stöd för inspelning i kamerorna på SD-kort, en gratis programvaruklient och tredje part
mobila applikationer som används för att visa direktsänd och inspelad video och standard
nätverksutrustning som routrar, switchar, SD-kort och NAS-enheter.
Kamerorna är tillgängliga via Axis installatörer och systemintegratörs partners. En majoritet av
Axis nätverkskameror och video encoders med firmware 5,40 eller senare stöder Companion
AXIS Camera. För en fullständig lista över de produkter som stöds, se:
http://www.axis.com/products/cam_companion_software/supported.htm
För bilder och mer, besök: http://www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=accom
AXIS Camera Companion har under året vunnit några prestigefyllda utmärkelser, bland andra
”Highly Commended Product Award” från Detektor International, “ASIS Accolades Security’s
Best Award”, “Maximum Impact Awards” för bästa videoövervakningssystem och “Futurshop
2012 Awards” för bästa säkerhetsprodukt.

För ytterligare information, kontakta:
Kristina Tullberg, PR and Communications Specialist, Axis Communications Northern Europe
Telefon: +46-46-272 18 72, E-post: kristina.tullberg@axis.com
Om Axis Communications
Axis är marknadsledaren inom nätverksvideo och är en drivande kraft bakom övergången från analog till digital
videoövervakning, som banar väg för en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis erbjuder nätverksvideolösningar
för professionella installationer med produkter och lösningar som är baserade på innovativa och öppna tekniska
plattformar.
Axis har fler än 1 000 engagerade medarbetare på 40 platser runt om i världen och med samarbetspartner i 179
länder. Axis grundades 1984 och är ett Sverigebaserat IT-företag som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm
under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com
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