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Ο πελάτθσ είναι κορυφαία
διεκνισ εταιρία ςτθν
ναυτιλία που εξειδικεφεται
ςτισ διεκνείσ μεταφορζσ,
το εμπόριο τθν
αποκικευςθ και
διαχείριςθ φορτίων
ναυςιπλοΐασ. Η εταιρία
χαίρει τθσ εμπιςτοςφνθσ
των πελατϊν τθσ
(παραγωγοί πρϊτων υλϊν,
παραγωγϊν αγροτικϊν
προϊόντων, εξαγωγζων,
βιομθχάνων, εφοπλιςτϊν,
ναυτιλιακϊν πρακτόρων
κλπ). Παράλλθλα

Η δραςτθριότθτα του πελάτθ ςτθρίηεται

Η λφςθ που ςχεδιάςτθκε ςτθρίχκθκε ςτα

ςυνεχόμενθ

και

ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ TANDBERG.

αμεςότθτα ςτθν επικοινωνία για τθ

Η TANDBERG αποτελεί τθν κορυφαία

ροι

πλθροφορίασ

λιψθ αποφάςεων.

επιλογι ςτον τομζα τθσ τθλεδιάςκεψθσ

αςχολείται με το risk

Οι ςυμβατικζσ μορφζσ επικοινωνίασ δεν

κακϊσ τα ςυςτιματα τθσ υπερζχουν ςε

management και

είναι αρκετζσ για να καλφψουν τισ

ποιότθτα, αςφάλεια και αξιοπιςτία.

ςυμβουλευτικζσ

ανάγκεσ ςτθν κακθμερινι εκτζλεςθ των

Με

υπθρεςίεσ διαχείριςθσ

ςυναλλαγϊν τουσ με τουσ πελάτεσ και

διαςφαλίηεται ποιοτικι επικοινωνία ενϊ

πλοίων και

τουσ ςυνεργάτεσ.

θ επζνδυςθ διαςφαλίηει τθν μείωςθ του

εμπορευμάτων.

Το ζργο που αναλάβαμε περιλαμβάνει

κόςτουσ επικοινωνίασ με ταυτόχρονθ

μελζτθ και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων

μείωςθ των ςυνολικϊν δαπανϊν τθσ

τθλεδιάςκεψθσ και οπτικοακουςτικοφ

εταιρίασ (ταξίδια κλπ). Η χριςθ τουσ

εξοπλιςμοφ ςε ςυνολικά πζντε αίκουςεσ

βρίςκει εφαρμογζσ ςε πεδία όπωσ είναι θ

ςυνεδριάςεων

εκπαίδευςθ και θ ομαδικι ςυνεργαςία.

που

βρίςκονται

ςτα

κεντρικά γραφεία του πελάτθ.
Ο ςτόχοσ ιταν να δθμιουργθκοφν χϊροι
με υψθλζσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ και
αυτοματιςμοφσ που διευκολφνουν το
χριςτθ.

τα

ςυςτιματα

τθσ

TANDBERG

Solution
Τα ςυςτιματα που εγκαταςτάκθκαν ςτθν
αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ περιλαμβάνουν
εξοπλιςμό Tandberg Edge 95, οκόνθ 50”,
projector και οκόνθσ προβολισ (3μ). Παράλλθλα
εγκαταςτάκθκε
μεγαφωνικι
εγκατάςταςθ
(αποτελοφμενθ από ςυνολικά 18 θχεία) και
μικροφωνικι εγκατάςταςθ αποτελοφμενθ από 3
ενιςχυτζσ, επεξεργαςτι και διαχειριςτι ιχου,
κονςόλα
διαχείριςθσ
του
ςυνεδριακοφ
ςυςτιματοσ, 4 υπζρυκρουσ ακτινοβολθτζσ
οροφισ για τθν επικοινωνία μεταξφ των
μικροφϊνων, μικρόφωνο κυρίου ομιλθτι τθσ
ςυνεδρίαςθσ
με προτεραιότθτα και 10
μικρόφωνα
ςυνζδρων
με
δυνατότθτα
ψθφοφορίασ.
Το
ςφςτθμα
διαχείριςθσ
περιλαμβάνει επίςθσ επιτραπζηιο DVD Recorder
το οποίο ςυνδζεται με τθν οκόνθ και τον
projector.
Σε δφο κεντρικζσ αίκουςεσ ςυναντιςεων
εγκαταςτάκθκαν
ςυςτιματα
προβολισ
αποτελοφμενα από projector οροφισ και
αντίςτοιχεσ οκόνεσ προβολισ.
Τζλοσ, εγκαταςτάκθκαν ςε δφο αίκουςεσ
ςυναντιςεων
ςυςτιματα
τθλεδιάςκεψθσ
Tandberg 990MXP με οκόνεσ 42’’ και 50”.

Benefits
Βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των ςτελεχϊν
Μείωςθ του κόςτουσ μετακινιςεων
Βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ με ςυνεργάτεσ
Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επικοινωνίασ

SERVICES
AVAILABLE
Design
Installation and Setup
Technical Support
Maintenance
Application Support
Training

For more information on
our products or services
please visit us on:
www.ergoman.gr

71, Grammou str
15124, Maroussi
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Tel.: +30 210 8056826

