ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΑΡΑΚ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ
ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Στην αναπτυσσόµενη αγορά τηλεπικοινωνιών της Σερβίας κάνει έντονη την παρουσία
της η ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, ενώ παράλληλα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό αυξάνει τις πωλήσεις της στον τοµέα των ασύρµατων επικοινωνιών.
Συγκεκριµένα το µεγαλύτερο εργοστάσιο λιπασµάτων της Σερβίας HIP AZOTARA,
µε έδρα την πόλη Pancevo, ανέθεσε στη ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ και στη
SVECOM την ανάπτυξη ιδιωτικού δικτύου φωνής µε βάση πλατφόρµα τύπου Coral
Flexicom 5000 του Οίκου TADIRAN, η κοστολόγηση του οποίου είναι της τάξεως
των 40.000 €. Τα συστήµατα ανάπτυξης βασικών εφαρµογών όπως διεπιλογή, Voice
mail, Audiotext, αυτόµατης τηλεφωνήτριας, κ.α. στοχεύουν στην αναβάθµιση των
παρεχόµενων υπηρεσιών και στην εκµετάλλευση των νέων τεχνολογιών,
διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα τηλεφωνικής επικοινωνίας και υπηρεσιών για τους
σηµερινούς 600 χρήστες της HIP AZOTARA. Ενδεικτικά η τηλεπικοινωνιακή
πλατφόρµα τύπου Coral FlexiCom 5000 µπορεί να υποστηρίξει συνολικά µέχρι 6000
χρήστες (αναλογικούς, ψηφιακούς, IP, ISDN) καλύπτοντας κάθε µελλοντική ανάγκη
επέκτασης, τόσο σε µονοκοµβικό όσο και σε πολυκοµβικό επίπεδο.
Στο χώρο των ασύρµατων επικοινωνιών εξάλλου, η ΜΑΡΑΚ έχει επιτύχει σηµαντική
αύξηση των πωλήσεων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τους τελευταίους µήνες.
Συγκεκριµένα προωθεί στην αγορά ολοκληρωµένες λύσεις ασύρµατων δικτύων
ευρυζωνικής πρόσβασης WIMAX, τα οποία παρέχουν υψηλή χωρητικότητα,
αξιοπιστία, ασφάλεια και δεν απαιτούν οπτική επαφή (line–of-sight). Βασικοί
χρήστες των συστηµάτων αυτών είναι διάφορες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, internet
café, τράπεζες, κ.λπ. Η αύξηση αυτή των πωλήσεων έχει εδραιώσει τη συνεργασία
της ΜΑΡΑΚ µε την Καναδική εταιρία Redline Communications, τα προϊόντα της
οποίας έχουν υψηλή ζήτηση όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια και τις
Παραευξείνιες χώρες, όπου δραστηριοποιείται µε πολύ καλά αποτελέσµατα η
ΜΑΡΑΚ αφού πρόσφατα οι πωλήσεις στο συγκεκριµένο αντικείµενο έχουν υπερβεί
το ποσό των 200.000 €. Η εταιρία έχει ήδη υπογράψει συµφωνία µε τη ∆ηµόσια
Τηλεόραση του Μαυροβουνίου για την προµήθεια Ευρυζωνικών Ζεύξεων για τη
διασύνδεση των Σταθµών Εκποµπής τηλεοπτικού σήµατος µε το κέντρο ελέγχου
στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου (Ποντγκόριτσα). Στην Ελλάδα οι εφαρµογές
που έχει υλοποιήσει η ΜΑΡΑΚ αφορούν τη διασύνδεση κτιρίων διαφόρων
επιχειρήσεων σε αστικό και υπαίθριο περιβάλλον χωρίς οπτική επαφή και σε µεγάλες
αποστάσεις. Η εξοικονόµηση τηλεπικοινωνιακών τελών σε συνδυασµό µε την
αποδοτικότητα των συστηµάτων σε απαιτητικά περιβάλλοντα αποτελούν τα κύρια
ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά τους.
Τα συστήµατα της Redline λειτουργούν στις συχνότητες 3,5 GHz (βάσει ειδικής
άδειας), 5,4 και 5,8 GHz (ελεύθερες µπάντες – ISM) και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε συνδέσεις τόσο σηµείου- προς– σηµείο όσο και σε σηµείο–
προς– πολλαπλά σηµεία.
Τα εν λόγω προϊόντα έχουν µεγάλη εφαρµογή σε:
 Ευρυζωνικές συνδέσεις µεταξύ κτιρίων για υπηρεσίες Internet, VoIP
connectivity σε µεγάλες αποστάσεις έως και (80 km).
 ∆ίκτυα Wireless ISPs για παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικού Internet.
 ∆ίκτυα τηλεφωνίας για αποµακρυσµένες περιοχές

 ∆ίκτυα µεταγωγής Σταθµών Βάσεως κινητής τηλεφωνίας (Cellulαr Backhaul)
Παράλληλα µε την ασύρµατη λύση WiMAX η ΜΑΡΑΚ διαθέτει και όλο τον
υπόλοιπο εξοπλισµό για δίκτυα φωνής και data που απαιτείται για την κάλυψη των
αναγκών κάθε χρήστη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα συστήµατα της Redline
τηλ.: 210 4314361

