ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ WIMAX
ΑΠΟ ΤΗ «ΜΑΡΑΚ»
Τη διάθεση στην Ελληνική αγορά νέων προϊόντων “WiMAX Ready” ανακοίνωσε η
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ. Τα νέα αυτά προϊόντα της οικογένειας
RedMAX της Redline Communications Inc. τα οποία λειτουργούν στις συχνότητες
3,5 GHz, αναµένεται να πιστοποιηθούν ως τα πρώτα WiMAX Certified προϊόντα
στον κόσµο. Πρόσφατα µάλιστα µέρος της συχνότητας 3,5 GHz διατίθεται από την
ΕΕΤΤ για πειραµατική χρήση προϊόντων WiMAX στην Ελλάδα.
Η Redline Communications διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στο σχεδιασµό και την
κατασκευή προϊόντων WiMAX και pre-WiMAX, η οποία εµπειρία την έχει
καταστήσει πρωτοπόρο στον τοµέα των Ασυρµάτων ∆ικτύων Πρόσβασης µε
προϊόντα που έχουν κερδίσει πολλά εύσηµα στη διεθνή αγορά. Το σηµαντικότερο
όµως είναι ότι έχουν κερδίσει την εµπιστοσύνη µεγάλων πελατών όπως η France
Telecom κ.ά.
Η Redline Communications είναι οδηγός των εξελίξεων στο χώρο του WiMAX µε
τις θέσεις που κατέχει στο WiMAX Forum, στο IEEE αλλά και µε τα αποτελέσµατα
της στενής συνεργασίας της µε την Intel.
Η ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ έχοντας κλείσει δύο χρόνια άριστης
συνεργασίας µε την Redline Communications και έχοντας αποκτήσει πολύτιµη
εµπειρία στον χώρο του WiMAX διαθέτει τα προϊόντα της οικογένειας RedMAX
στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια καθώς και στις παρευξείνιες χώρες όπου
δραστηριοποιείται. Συγκεκριµένα η ΜΑΡΑΚ έχει υπογράψει σύµβαση µε τοπικό
συνεργάτη της στο Μαυροβούνιο ύψους 225.000 € για την προµήθεια εξοπλισµού
της Redline για τη διασύνδεση Συνοριακών Σταθµών της Αστυνοµίας στη χώρα αυτή.
Στη Ρουµανία µέσω της θυγατρικής εταιρίας της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΒΕΕ, UNIAXIS υλοποιείται ήδη σύµβαση για την προµήθεια εξοπλισµού Redline
µαζί µε εξοπλισµό MOTOROLA ύψους 150.000 € που καλύπτει τις ανάγκες της
δεύτερης µεγαλύτερης εταιρίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας στο
Turceni.
Στην Ελλάδα, είτε απευθείας, είτε µέσω αντιπροσώπων έχει εξασφαλίσει µέχρι
στιγµής την προµήθεια παρόµοιων συστηµάτων που υπερβαίνουν το ύψος των
500.000 €.
Η µεγάλη αποδοχή των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας της Redline
Communications Inc., από την αγορά, σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία και
τεχνική υποστήριξη από το δίκτυο της ΜΑΡΑΚ, έχει καταστήσει τις λύσεις αυτές ως
τη µόνη συµφέρουσα προσέγγιση για υλοποίηση ασυρµάτων δικτύων πρόσβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα
Communications: http:\\www.redlinecommunications.com
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