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Axis Communications og ADI undertegner distribusjonsavtale for
Norge
Axis Communications og ADI har undertegnet avtale om distribusjon av Axis’ nettverksbaserte videoprodukter på det norske markedet. Kunder
i Norge vil fra 1. februar 2013 ha direkte tilgang til Axis’ nettverksbaserte videoprodukter, sammen med den tilleggsekspertise og de tjenester
ADI tilbyr.

”Som en av de ledende globale sikkerhetsdistributørene er ADI en strategisk viktig partner for Axis Communications, i hele verden. ADI har den
brede kompetanse og den ekspertise som er nødvendig for å gjennomføre en omlegging fra analog til digital overvåking i det norske
markedet, og ADI vil være et viktig tillegg for vår distribusjonskanal”, sier James Smith, Regional Manager for distribusjon i Nord-Europa hos
Axis Communications.

Axis’ brede produktprogram for nettverksbasert video passer godt inn i ADIs brede program med sikkerhetsprodukter og -løsninger, som sikter
seg inn på hele overvåkingsmarkedet.

”Vår strategi er å styrke vår posisjon i det norske sikkerhetsmarkedet og forsterke vårt produktprogram innenfor CCTV. Og Axis som
verdensledende innenfor nettverksbasert video er et viktig tillegg til vårt brede produktprogram for sikkerhetsprodukter og -løsninger.
Personalet har fått opplæring, og produktene finnes på lager. Vi er overbevist at vårt nye samarbeid med Axis, vil sikre vår strategi fremover.Vi
gleder oss til å tilby våre forhandlere og deres kunder Axis brede produktprogram og markedskompetanse ”, uttaler Roar Birkeland, Country
Sales Manager hos ADI Norway.

Axis Communications er en av pionerene innenfor ullt ut nettverksbaserte produkter og var det første selskapet som introduserte et
nettverksbasert videokamera i 1996. Selskapet betraktes som verdensledende innenfor nettverksbaserte videokameraer. 

For mer informasjon, kontakt:
Axis: Kristina Tullberg, PR and Communications Specialist, Northern Europe, Axis Communications, Phone: 046-272 1872, email:
kristina.tullberg@axis.com
ADI: Sanne Taasinge, ADI Global Distribution, +45 43 24 56 00, sanne.taasinge@adiglobal.com

Om Axis Communications: 
Axis er et IT-selskap som tilbyr nettverksbaserte videoløsninger for profesjonelle installasjoner. Selskapet er den globale markedsleder
innenfor nettverksbasert video, og er en drivende kraft i det skifte fra analog til digital videoovervåking som finner sted i dag. Axis’ produkter
og løsninger fokuserer på sikkerhetsovervåking og ekstern overvåking og er basert på innovative, åpne teknologiplattformer. Axis som selskap
er basert i Sverige, og opererer i hele verden – med kontorer i over 20 land, og man samarbeider med partnere i mer enn 70 land. Axis ble
grunnlagt i 1984 og er børsnotert på NASDAQ OMX Stockholm under ticker AXIS. Besøk www.axis.com for mer informasjon.

Om ADI Global distribusjon
ADI Global Distribution er en ledende "One Stop Security" og svakstrøms distributør med over 200 lokasjoner i Nord-Amerika, Europa, Midt-
Østen, Asia og Afrika. ADI tilbyr innbrudd, video, brann, adgangskontroll, lyd- og integrerte system-løsninger samt verdiøkende tjenester til
flere kanaler. ADI Global Distribution handler også under ADI International, ADI-GARDINER, ADI-ALARMSYSTEM, ADI-OLYMPO og ADI-
ULTRAK. For mer informasjon om ADI Global distribusjon, kan du besøke www.adiglobal.com 


