Axis Communications

Digital koll i 360 grader
Smarta nätverkskameror som håller koll på platser där mänskliga ögon inte
alltid kan vara närvarande. Det är grundtanken hos Axis Communications,
världsledande inom digitala övervakningskameror. Med AECs hjälp tar Axis
nu nästa smarta utvecklingssteg, och levererar färdiga 3D-modeller i Revit,
som installatörerna kan använda direkt i projekteringen.
n I februari var Axis Revit-familj äntligen redo att möta
marknaden, en lansering som citerades flitigt i pressen.
Efterlängtat och smart, var några av omdömena. Ännu
enklare att bygga för säkerhet, konstaterade andra.
– Egentligen är jag förvånad att inte fler företag har
satsat på produktfamiljer ritade i 3D, säger Göran Sandberg, produktansvarig hos Axis Communications, när
han tar emot AEC Images i Axis eleganta showroom vid
huvudkontoret i Lund.
– Modellerna blir ett värdefullt skyltfönster för våra
produkter. I den här branschen är vi först ut med modeller
på den här nivån och det känns jätteroligt.
För den som någon gång kollat snöläget i Alperna via
en 360°-kamera på webben är Axis teknologi fullkomligt
begriplig. Exakt så fungerar deras övervakningskameror,

förklarar Göran Sandberg – idag ofta också med access
från mobila applikationer, där exempelvis en butiksägare
kan gå in och titta i sin butik när ingen är där. Med smarta
lösningar, som kameror som ser i extremt låga ljusförhållanden, kan också grindar och entréer till viktiga platser
övervakas på distans och med en betryggande säkerhet.

Björnungar och världsomseglare

Spännvidden på applikationer är stor. Utöver vanlig övervakning i syfte att kolla kundströmmar i en butik eller öka
säkerheten på en flygplats, kan Axis ståta med exempelvis
kameror i björnidena i Orsa Björnpark, där nallarnas
sömn och de nya björnungarnas födsel under vintern kan
övervakas utan att störa djuren. Och vid en spännande
seglats genom Nordvästpassagen nyligen, fick fartyget

ifråga en fjärrstyrd kamera monterad i masttoppen – perfekt för att kolla isläget inifrån tryggheten i hytten, även i
de gruvligaste väderförhållanden.

Design och funktion hand i hand

Med Revit-familjerna kommer nya fördelar in i bilden.
En Revit-familj består av digitala representationer av en
uppsättning produkter, som modellerats i 3D i Revit och
därmed direkt kan användas i projekteringen. Produkterna kan läggas in och testas i andra BIM-modeller, exempelvis när en byggnad tar form hos arkitekten eller hos
säkerhetsinstallatören. Till modellerna har all nödvändig
information kopplats, men med fokus på att hålla dem så
”lätta” som möjligt. I Axiskamerornas fall var det även
viktigt att kunna utläsa vilka områden som kamerorna
når när de monteras – en uppgift som AEC löst på ett
avancerat vis.
– Vi vet hur man skapar modellerna så att de verkligen
fungerar i en projekteringssituation, säger Ola Walvenius,
Axis strategiska rådgivare inom AEC.
– Å ena sidan ska de vara så detaljerade som möjligt,
å andra sidan lätta. Modellen ska fånga designen, så att
man direkt ser att det är en Axis-kamera, och samtidigt
tydligt och klart visa funktionaliteten. Där är vi experterna som kan åstadkomma detta.

För Ola Walvenius och hans team på AEC har Axis uppdrag varit både omfattande, spännande och utmanande.
Marcus Sinclair, som haft huvudansvaret för kameramodelleringen, berättar:
– Det var roligt att få ägna sin uppmärksamhet åt tekniska produkter, där blir ju datamängden väldigt stor. I de
23 modeller vi gjort hittills ligger totalt 9 350 parametrar
inlagda, allt från artikelnummer och monteringsalternativ till värden på brännvidder och möjligheter till trådlös
installation, konstaterar han.
Design och funktion, hand i hand, fanns hela tiden i
tanken för AEC-teamet. Särskilt för funktionen fick man
lägga pannorna i djupa veck emellanåt. Kameramodellerna ska själva ”tala om” vilken funktionalitet de har och
visa hela övervakningsområdet visuellt, i plan, i sektion
och i 3D.
– Hittills har det mest varit möbelföretag och producenter av byggmaterial, som fönster eller dörrar, som valt
att skapa produktfamiljer. Där är produkterna betydligt
enklare att utföra i Revit. I Axis fall handlade det om att
ladda modellerna med ganska komplex information, som
att visa var någonstans i rummet som kameran ser med en
viss upplösning eller notera att här ligger en vägg emellan
som gör att siktvinkeln blir mindre, säger Ola Walvenius.

Hög efterfrågan och tillväxt

”Perfekt detaljnivå”

Digital modell som fungerar

Med över 100 kameraprodukter, fler än tusen medarbetare och representation i 179 länder över hela världen, är
svenska Axis Communications idag en bjässe att räkna
med i övervakningsbranschen. Nätverksvideo är nischen och Axis är och har varit en drivande kraft bakom
teknikskiftet från analog till digital videoövervakning. I
en osäker värld tuffar Nasdaq-noterade Axis friskt framåt;
börsvärdet har under det senaste året ökat rejält och idag
finns inte längre några vita fläckar kvar på kartan – försäljningen sker i verklig mening globalt.
Som många andra teknikföretag arbetar Axis via en
säljkanal som huvudsakligen består av partners, bland
annat certifierade säkerhetspartners. För alla dessa är
Revit-familjen en mycket välkommen nyhet som gör
användningen av produkterna väsentligt enklare.
– Det har varit ett intresse långt över förväntan, säger
Göran Sandberg.
– Intresset har varit stort på väldigt många håll. Eftersom våra partners inte jobbar exklusivt med våra produkter utan även saluför konkurrerande kameror, är det
otroligt viktigt att vårt helhetserbjudande är så starkt som
möjligt, menar han.

Viktigt vid framtagningen av Axisfamiljen var också att
enkelt kunna mängda. Om ett antal kameror av olika
modell satts in i en Revitmodell av en byggnad, ska mängdningslistan utan prut
spotta ur sig alla detaljer om de valda modellerna och
deras olika parametrar. Göran Sandberg är nöjd med
resultatet:
– Det är en väl avvägd detaljnivå, man känner igen
kamerorna och vi har kunnat hålla nere storleken på modellerna men kan ändå få ut mycket komplexa beteenden
av dem. Det håller utvecklingskostnaderna nere hos våra
partners och kunder och blir en konkurrensfördel för oss,
konstaterar han.
Och han är mycket nöjd med AECs arbete:
– Vi ville ha uppdraget på en ambitiös nivå och det har
vi fått. De gjorde ett fint jobb och vi ser fram emot att
fortsätta jobba med AEC för att hålla materialet uppdaterat, säger han. n
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