ﮐﻤﭙﺎﻧ IDIS در ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺮای
ﭘﻨﺠﻤﯿــﻦ ﺑــﺎر در ﻧﻤﺎﯾﺸــﺎه  IFSECﺷﺮﮐــﺖ ﻣــ
ﮐﻨﺪ
ﮐﻤﭙﺎﻧ IDIS ﺑﺮای ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻃ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه
 IFSECﺣﻀﻮر ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺟﯿﻤ ﺑﺎرﻧﻔﯿﻠﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﺮوش اروﭘﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧ IDIS درﺑﺎره ی ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه
اﻣﺴﺎل و اﯾﻨﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﯾ رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﻣﺤﺼﻮل
 Smart UX Controls v2.0را ﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﻪ ی  Benchmarkﺟﺎﯾﺰه ی ﻧﻮآوری
در ﺳﺎل  2017را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻨﺎﻟﯿﺴﺖ ﺟﺎﯾﺰه ی ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﻪ
ی  PSI Magazineاﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل ﺟﺪﯾـﺪ ﻧﺴـﺨﻪ ی ﺑـﻪ روزرﺳـﺎﻧ ﺷـﺪه ای از
 Smart UX controlsاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ دﯾﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻤﭙﺎﻧ IDIS ﮐﻪ در ﻏﺮﻓﻪ ی  G700ﺣﻀﻮر دارد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  DirectIPرا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮐﻪ راﻫﺎرﻫﺎﯾ Plug & Play اﺳﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﻫﺎی ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرت
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺷﺒﻪ اي را ﺣﺬف ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  DirectCXﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت  HD-TVIاﺳﺖ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﮐﻮاﮐﺴﯿﺎل ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻋﻤﻠﺮد ﺑﺎﻻی  full-HDﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺟﯿﻤ ﺑﺎرﻧﻔﯿﻠﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه  IFSECﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺣﻀﻮری ﺧﺎص اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .در ﻃﻮل دو دﻫﻪ ی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺳﻌ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﺎرﻫﺎی ﻣﻤﻦ را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و راه ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ
ای را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ راﻫﺎرﻫﺎﯾ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎ را از رﻗﺒﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻼش
ﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎده ﺗﺮ ،ﻋﻤﻠﺮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ

ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﺒﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه  IFSECاﻓﺰود :اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻣﺤﯿﻄ را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ راﻫﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺸﺎوران و ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﮐﻨﻮﻧ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ،اﯾﻦ روﯾﺪاد رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد

ﺟﻠﺐ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎزار ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ  IDISﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾ دارد.

