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Axis Communications presenteert nieuwste
netwerkaudio-oplossingen tijdens ISE 2019
Capelle aan den IJssel - Axis Communications zal tijdens Integrated Systems Europe 2019 (ISE), dat plaatsvindt
van 5 t/m 8 februari 2019 in de RAI Amsterdam, zijn nieuwste portfolio van netwerkaudio-oplossingen
presenteren. Deze bieden een breed scala aan slimme functionaliteiten, onder andere gericht op het verbeteren
van klantervaring, vereenvoudigen van publieke mededelingen en het verhogen van de veiligheid.
Adding new dimensions
“Axis is al enige tijd actief op de markt voor commerciële netwerkaudio-oplossingen en we krijgen veel positieve
feedback van klanten en prospects”, zegt Edwin Beerentemfel, Manager Business Development Middle Europe
van Axis Communications. “Bij Axis geloven we sterk in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor een
slimmere en veiligere wereld. Met netwerkaudio voegen we hier een nieuwe dimensie aan toe. Daarbij is audio
ook een perfecte en kostenefficiënte aanvulling op onze video-oplossingen. Zo kun je indringers of bezoekers die
zich in een verkeerde richting begeven direct waarschuwen met een bericht of alarm via een speaker, erg
geschikt voor bijvoorbeeld retailers. Op ISE 2019 laten we graag zien hoe onze geïntegreerde oplossingen
bijdragen aan een slimmere en veiligere omgeving.”
Klaar voor gebruik
De netwerkaudiosystemen van Axis Communications zijn gebaseerd op een open standaard, hierdoor eenvoudig
te integreren met andere systemen en worden klaar voor gebruik geleverd, o.a. met PoE. De schaalbare
systemen zijn gemakkelijk en op afstand te beheren en werken optimaal samen met bestaande (analoge)
systemen. Dankzij de intuïtieve user-interface en configuratie kunnen gebruikers direct aan de slag. Hierbij kan
gebruik worden gemaakt van een groot aantal videotoepassingen, verschillende muziekstreamingdiensten van
vooraanstaande streamingpartners en telecomsystemen met SIP-integratie.
Bezoek Axis Communications
Axis Communications is tijdens ISE 2019 te vinden in hal 9 op stand B146. Op de stand zijn live demo’s te zien
van de nieuwste netwerkaudio-oplossingen. Ook zijn verschillende Axis-experts aanwezig om vragen te
beantwoorden over de mogelijkheden en de toepassing hiervan in specifieke situaties.
####
Over Axis Communications
Axis maakt een slimmere en veiligere wereld mogelijk, door netwerkoplossingen te ontwikkelen die inzicht bieden
in het verbeteren van de veiligheid en nieuwe manieren van zakendoen. Als marktleider in netwerkvideo biedt
Axis producten en diensten voor videobewaking, beeldanalyse, toegangscontrole en audiosystemen. Axis heeft
ruim 3.000 toegewijde werknemers in meer dan 50 landen en werkt samen met een wereldwijd netwerk van
partners om klantspecifieke oplossingen te leveren. Axis is opgericht in 1984 en heeft zijn hoofdkantoor in Lund,
Zweden. Ga naar onze website www.axis.com voor meer informatie over Axis.
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