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מטה ההגנה של צבא ניגריה בוחר בעמדות מרצה טקפודיום

עבורנו לא קיים פתרון כולל טוב מזה ,הן מבחינת העיצוב
והן מבחינת התפקוד ותפעול המערכות" ,אומר אינג.
"בזכות העזרה המקצועית שקיבלנו מצוות טכום ,לא נאלצנו
לבנות פודיומים בעצמנו .כל שעשינו היה לשתף בדרישות
הלקוח ,אשר התמקדו בפשטות ובעמידות לאורך שנים.
טכום ייצרה עבורנו את העמדות עם בקרת האיכות הגבוהה
ביותר ושלחה אותן מורכבות ומוכנות לשימוש .כל שהיה
עלינו לעשות היה להוציא אותן מהקופסא ,לחבר לחשמל
ומיד הכל עובד ואנחנו מוכנים!!!"
התוצאה :עבודה מקצועית ומרהיבה ,התקנה בזמן
ופתרון אודיו-וידאו יוצא מן הכלל
חלקו של פרויקט האודיו-וידאו הושלם בזמן שיא ,הודות
להתקנה חלקה ומהירה של שתי עמדות הטקפודיום
אינטראקטיב .אחת הדרישות שהציב הלקוח ולה העניק
חשיבות רבה ,היתה תפעול העמדות והשימוש היום-יומי
בהן ,בצורה פשוטה ונוחה.
"המוצר עונה באופן מלא על כל ציפיותינו ודרישותינו
והרבה מעבר לכך" ,הכריז מנהל הפרויקט ,מטעם דוברות
" .DHQאנו מרוצים מאוד מכך שעמדות המרצה מספקות
מענה ופתרון לכל אתגר ודרישה שהצבנו וחששנו לגביהם.
בסופו של יום ,כל המשתמשים בפודיום החכם ידעו מיד
כיצד לתפעל ולעבוד איתו .כעת ,משתמשים ומשתתפים
יכולים באמת להתמקד במצגת ובהרצאה שלהם ואנו יכולים
להתמקד בתמיכה".

ב

שנת  1958נוסד מטה ההגנה הראשי של צבא ניגריה,
אשר אחראי על כלל הגנת המדינה ומפקח על
התחמשותם של הכוחות הצבאיים בשלושת הזרועות :חיל
היבשה ,חיל הים וחיל האוויר.
מטרתו העיקרית של המטה הראשיDHQ – Defence ,
 Headquartersהינה אספקת שירותי תמיכה ושירותים
מנהליים באופן יעיל ומהיר ,על מנת לאפשר לכוחות
הצבאיים לבנות ולתחזק כוח משימה מודרני ויציב ,מקצועי
וקומפקטי ובעיקר מוכן למשימה.

פרויקט נולד
הבניין החדש של המאה ה 21-של  ,DHQאשר מורכב
מאולם ישיבות ראשי ,חדר בקרה ומשרדי צוות מקצועי,
נבנה ותוכנן בצורה מיוחדת ,מתוך מטרה לספק לוגיסטיקה
טובה יותר לאירוח כנסים וועידות שונות לראשי ה.DHQ-
"אנו מתמקדים בפתרונות מתקדמים ואיכותיים" ,אומר
איידונג אינג מחברת  ,"Hewelt" Systemsהאינטגרטורים
המבצעים של פרויקט אולם הכנסים החכם" .המתקן החדש
מייצג את אחדות ושלמות כלל חילות הצבא הניגרי ,אשר
דרשו פיתרון אודיו-וידאו מקצועי שיתן מענה למצגות
עדכניות עם טכנולוגיה מעולה ואיכותית ,בעל אבטחה ברמה
גבוהה וגמישה .אנו מתגאים בחדשנות בנושאי פתרונות
טכנולוגיה ואודיו-וידאו ,אינטואיטיביות וחשיבה מושכלת
מחוץ לקופסא ,כאשר חברת טכום הינה הספק המועדף
עלינו ללקוח בעל פרופיל מיוחס וחשוב כמו זה".

יחד עם זאת ,לא מדובר בפרויקט הראשון שלנו עם הלקוח
והאתגר היה לשפר ולחדש את מה שביצענו בעבר לצבא
בכלל ולחיל האוויר בפרט בהתאמה .מאותו רגע שקיבלנו
את המנדט לפרויקט ,אנו שמחים לחזות בתוצאה
שענתה ואף מעבר לכך על כל ציפיות ודרישות
הלקוח".

בן-אור ,מנהל המכירות של חברת טכום DHQ" :מצטרף
לרשימה ארוכה ומכובדת של ארגונים צבאיים הנחשבים
לטובים והגדולים בעולם ,אשר בחרו בפתרון הטקפודיום
של חברת טכום והפכו אותו לסטנדרט המוביל שלהם בכל
הנוגע למערכת אודיו-וידאו.

בצד הטכני ,ארבעה מסכי  Ultra LEDבגודל 98
אינטש הותקנו במיקומים אסטרטגיים באולם
ומספקים נוחות והצגה לכלל המשתתפים .שלוש
מצלמות  HDנשלטות מרחוק מאפשרות הקלטה
ושידור מהאולם לאתרים מרוחקים ברחבי העולם.
במרכז האולם הראשי ,הותקנו שתי עמדות מרצה
טקפודיום אינטראקטיב ( )TPI-12Wוכוללות את
כל ציוד האודיו-וידאו הדרוש למרצה .העמדות
צוידו בעט מיוחדת ,מסכי כתיבה אינטראקטיביים וכן במסכי
מולטי-טאץ' .הפיתוח המקורי והייחודי של טכום מאפשר
עבודה ישירות על גבי המסך עם
האצבע או בעזרת העט
לאבחנה
האינטראקטיבית
ברזולוציה הגבוהה ביותר.
עמדות הטקפודיום נבחרו משום
היכולות החכמות שלהן ,אשר
משמשות ועוזרות למרצים
שלהם
בחומרים
להתמקד
ובהעברת המצגת במקום בתפעול
המערכת ופתרון תקלות.
עמדת המרצה טקפודיום ,בעלת העיצוב הייחודי ,מאפשרת
מעבר חלק בין מספר מקורות תצוגה – מחשב ומחשבים
ניידים ,מצלמות מסמכים באיכות  ,HDנגני  DVDועוד.
בנוסף שולבה באולם מערכת מיקרופונים דיגיטליים
אלחוטית המאפשרת פיתרון רחב לנושאי ההצבעה ,תרגום
סימולטני ,רישום ובדיקת נוכחות ,מצלמת מעקב ,הקלטה
דיגיטלית ופונקציות ניהוליות נוספות של הכנסים.

שאיפות טכנולוגיות ופתרונות נבחרים

כוחו של שיתוף פעולה מוצלח

מבחינת ההיבט הפיזי של הבניין החדש ,הדגש היה בבניית
אולם כנסים יעיל ופונקציונאלי אשר ידורג בין האולמות
הטובים בעולם ,לצורך כינוסים מקומיים ובינלאומיים.
אינג הוסיף" :פרויקט זה היה מאוד מאתגר מסיבות ברורות:
ההתמודדות והעבודה מול נציגי  – DHQארגון שכולו עשוי
ומורכב ממומחים משלושת זרועות הצבא.

כבר משלב התכנון ועד לבחירת המערכות ,צוותים
מקצועיים משני הצדדים ,הן מצד האינטגרטור והן מצד
טכום ,עבדו יחדיו ,בשיתוף פעולה מלא והדוק עם הלקוח.
עבודה משותפת זו ,הובילה לפרויקט מתוכנן היטב שלווה
בהתקנה חלקה ומהירה בדיוק על פי לוחות הזמנים.
"ביום חניכת המטה החדש ,עמדות הטקפודיום זכו
להתעניינות רבה והסבו את תשומת ליבם של כל המבקרים.

לטכום ניסיון רב עם לקוחות ממשלתיים במדינות שונות
ובמגזרים שונים .כאשר מדובר בפרויקטים אשר מותאמים
אישית לצרכי הלקוח ( ,)Customבדיוק כמו הפרויקט
הנ"ל ,זה המקום בו הצוות והמוצרים שלנו מככבים
ומבריקים.
לוח זמנים צפוף ולחוץ ,ייצור בהתאמה אישית והתקנה
מהירה במקביל לעבודה עם שיתוף פעולה מלא והדוק עם
הלקוח והאינטגרטור ,סגירת הפרטים הקטנים על מנת
לוודא שהכל מכוסה ומטופל– כל זאת ועוד הינם החותמת
שלנו ,דבר שמוטבע באספקת השירות שלנו ומושרש ב-
 DNAשל החברה .אנו מרוצים ומברכים על התוצאה
הסופית ,שמחים להשלים בהצלחה עוד פרויקט בינלאומי
וכבר עובדים על מספר פרויקטים איכותיים נוספים".
אודות טכום אלקטרוניקה בע"מ:
טכום אלקטרוניקה משתמשת בגישת טכנולוגיה דינמית מתקדמת
על מנת לספק פתרונות פשוטים לניהול מערכות וציוד מולטימדיה
( )AVבמוסדות חינוך והדרכה עם מחויבות מלאה לאיכות
ושביעות רצון הלקוחות.
טכום מייצרת את טקפודיום  -עמדת מרצה בעלת עיצוב מודרני
ואלגנטי ,אשר מציעה חדשנות משולבת בפשטות ומהווה פתרון קל
ונוח לתפעול מצגות והרצאות בכל גודל וסוג אולם.
www.tecom.co.il
אודות :Hewelt Systems
נוסדה ב ,2005-והינה חברת היי-טק מובילה המתמחה באספקה
והתקנה של מערכות מידע מודרניות וציוד תקשורת טכנולוגי
מתקדם כמו גם מוצרי מולטימדיה עכשוויים .עם פרויקטים
מתקדמים רבים ומספר סניפים וסוכנויות בכל רחבי ניגריה,
 Hewelt Systemsהינה אחד מחברות האינטגרציה הגדולות
במדינה.
www.heweltsystems.com

