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PANASONICS SAMARBETE
MED AV STUMPFL GER
KOMPATIBILITET MED NY
PIXERA MEDIASERVER

Under ISE-mässan 2019 meddelade Panasonic och AV Stumpfl® att företagen inleder ett
teknologisamarbete för att ge en fullständig kompatibilitet mellan den nylanserade PIXERAmediaservern och Panasonics sortiment av högljusprojektorer.
Stockholm, 5 februari 2019 - Panasonic-ingenjörer har arbetat tillsammans med AV Stumpfl-utvecklare för att
säkerställa anslutningen mellan Panasonic-projektorer och den nya generationens servrar, vilket ger bättre
prestanda när det gäller kvaliteten på överlappningar och svartnivåjustering, samt reducerar inställnings- och
konfigurationstiden vid live-projektion.
PIXERA har gränssnitt för Panasonics CUK10 kamerakalibreringssystem, för att kunna dela projektionslayout
och konfiguration även med de mest komplexa inställningarna. Den planerade API-programmeringen kommer
dessutom att bana väg för utveckling av ett helt automatiserat självkalibreringssystem.
PIXERA används inom Panasonics “showstopper” på utställningen - en 3D-mapping på en uppblåsbar jätteyta
med Panasonics nya fisheye-objektiv för att ta med besökare på en visuell resa över hela världen.
- Vi strävar alltid efter ökad användarvänlighet för att minska det teknologiska trycket i samband med
injustering av projektioner. PIXERA har förenklat injusteringen av vår egen showstopper här på ISE
2019. Det är troligt att det här blir en mycket viktig produkt vid stora projektioner, vilket gör det viktigt att
våra produkter integrerar sömlöst med den, säger Hartmut Kulessa, European Marketing Manager för
Panasonic.
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Om Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
PSCEU är den Europeiska delen av Panasonic Systems Communications Company, Panasonics globala B2B division. PSCEU:s mål är
att förbättra arbetsvillkoren för yrkesfolk samt deras organisationers effektivitet och resultat via världsledande teknologi. Vi hjälper
organisationer samla in, beräkna och kommunicera många typer av information: bilder, röst- samt textdata. Med ingenjörsexpertis
i design, global projektledningsförmåga och ett stort europeiskt partnernätverk erbjuder PSCEU oöverträffad kompetens på sina
marknader.
PSCEU är indelat i sex olika områden:
• Professional Camera Solutions inkluderar Broadcast-, ProAV- och Industrial Medical Vision (IMV)-teknologier. Panasonic är en av de
två ledande leverantörerna av professionell kamerautrustning i Europa.
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• Communication Solutions inkluderar professionella skanners, multifunktionella skrivare, telefonsystem samt HDvideokonferenssystem.
• Computer Product Solutions omfattar Toughbooks robusta bärbara datorer, Toughpads tåliga datorplattor för företag och elektroniska
point-of-sales-system (EPOS). Som marknadsledande i Europa hade Panasonic Toughbook en europeisk marknadsandel på 57
procent för robusta bärbara datorer och tåliga datorplattor för företag 2017 (VDC, mars 2018).
• Industrial Medical Vision tillhandahåller applikationer för olika segment inom medicin, life science, ProAV eller industri.
Produktportföljen innehåller kompletta och OEM-mikrokameralösningar. Slutanvändare, systemintegratörer eller distributörer kan välja
mellan olika fullproduktlösningar och komponentvisionsteknologi.
• Security Solutions omfattar videoövervakningskameror och inspelningsenheter, video intercom system, access control, inbrott- och
brandalarmsystem.
• Visual System Solutions erbjuder det bredaste utbudet av professionella displayer och projektorer, möjliggör en
skapandefrihet åt yrkesverksamma inom AV och är en ledande aktör med en europeisk marknadsandel på 39 % för
högljusprojektorer (Futuresource >5klm FY17 Q3, exkl. 4K & digital cinema).
Om Panasonic
Panasonic Corporation är världsledande inom utveckling och tillverkning av elektroniska produkter för konsument-och företagsmarknad
samt industri. Sedan starten 1918 har företaget expanderat globalt och driver nu 591 dotterbolag och 88 associerade företag över hela
världen. Företaget, som har sitt huvudkontor i Osaka i Japan, redovisade en sammanlagd nettoförsäljning på 61,4 miljarder Euro för
räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2018. Panasonic arbetar för att skapa nya värden genom sina innovationer och strävar efter
att göra livet lättare och skapa en bättre värld för konsumenterna. För mer information om Panasonic, besök företagets webbplats
på http://www.panasonic.com/global.

