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TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer, lanserar en ny ANPR-kamera -
CS40 - som riktar sig till marknaderna för parkerings- och accesskontroll.    

TagMasters brittiska dotterbolag CitySync Limited har utvecklat och lanserar nu nästa modell i ett nytt sortiment av intelligenta ANPR-kameror -
CS40. Kameran visades för första gången på den stora mässan Parking Industry Exhibition i Chicago 11-14 mars och premiärvisas i Europa
på Traffex i Birmingham 2-4 april.

CS40-kameran är den mest kompletta intelligenta allt-i-ett-kameran för så kallad free float-parkering respektive accesskontroll på marknaden.
Nya funktioner som PoE+, Linux-operativsystem, inbyggd OCR-motor och ANPR-bearbetning garanterar hög prestanda och skalbarhet. Den
inbyggda OCR-motorn har en av de snabbaste och mest exakta algoritmerna för att läsa registreringsskyltar på marknaden.

Den nya CS40-kameran har utvecklats genom ett omfattande och samarbete inom TagMaster Groups gemensamma tekniska team med
värdefulla bidrag från partners på parkerings- och accesskontrollmarknaderna.

Installationen av den nya kameran är snabb och enkel tack vare en inbyggd hjälpguide som minskar installationstider och sänker kostnader.
Den nya CS40-kameran innehåller den senaste tekniken för plate fingerprint (nummerskyltsavläsning), vilket ökar redan hög noggrannhet.
För större flexibilitet kan ett stort antal CS40-kameror anslutas till CitySync Jet Management Software, som möjliggör räkning av antal
parkerade bilar, kontroll om en parkering går över tiden och analys gällande frekventa besökare respektive parkeringstid.

”Takten i utvecklingen av nya produkter för att snabbt och effektivt få ut nya högkvalitativa produkter på marknaden har ökat sedan TagMaster
förvärvade CitySync. Lanseringen av CS40 följer kort inpå CS50T, som lanserade i slutet av förra året och visar på vårt starka fokus på
innovation”, säger Steve Townsend, ansvarig för ANPR Sales på CitySync.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-,
radar- och kamerateknologier (RFID, Radar och ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail
Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka
effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag
i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och
systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på
Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post:
certifiedadviser@penser.se
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