História spoločnosti
a portfólio produktov
WRX Slovakia s.r.o. je autorizovaným predajcom viacerých renomovaných zahraničných výrobcov. Portfólio produktov je zamerané
na rádiovú pozemnú komunikáciu, rádiovú satelitnú komunikáciu
a videokonferenčnú komunikáciu.
Značka WRX® pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990. Od začiatku pôsobnosti sme sa orientovali na predaj produktov spoločnosti
Motorola (dátové, rádiové produkty rádiostanice, rádiové siete,
zariadenia pre prenos dát pomocou rádiových sietí, paging a pagingové siete, bezdrôtové telefónne prístroje, počítače). V druhej
polovici 90-tych rokov sme získali celoslovenskú verejnú licenciu na
poskytovanie jednosmerných rádiových pagingových služieb, dnes
spoločnosť BEEPAGE. V roku 2000 bola uskutočnená reštrukturalizácia spoločnosti na dnešnú podobu.
Súčasné portfólio produktov spoločnosti WRX Slovakia delíme na tri
hlavné odvetia:
VIDEKONFERENČNÁ KOMUNIKÁCIA
Multi-point videokonferencia či už zo sáloveho zariadenia, Vášho počítača alebo z 3G mobilného telefónu. Ponúkame komplexné riešenie Multi-point videokonferencie pre malé, stredné a veľké podniky,
školstvo, vladné organizácie od spoločnosti RADVISION. Ako koncové
zariadenia ponúkame produkty od spoločnosti VTEL.
SATELITNÁ KOMUNIKÁCIA
satelitné telefóny, stacionárne zariadenia, satelitné brány, SIM
karty, AirTime a ostatné služby. Ponúkame komplexné riešenia pre
celosvetovú satelitnú sieť IRIDIUM, ale aj pre satelitné siete Globalstar, Thuraya a Inmarsat.
POZEMNÁ RÁDIOVÁ KOMUNIKÁCIA
rádiostanice, rádiové siete, špecializované produkty do výbušného
prostredia. Ponúkame ucelené riešenia a služby spoločností Tait
Electronics a Motorola.

Referencie a prístup
k zákazníkovi
Pri výbere dodávateľských spoločností sa sústreďujeme hlavne na
ich kvalitu produktov a služieb ktoré uspokoja aj tých najnáročnejších slovenských klientov.
„Našimi“ produktami sú „vybavené“ spoločnosti ako napríklad:
Západoslovenská energetika, IBM Slovakia, Slovenská sporiteľňa,
Ľudová banka, Riadenie letovej prevádzky SR, Matador, Slovak
Telecom, Novácke chemické závody, Česká poisťovňa - Slovensko,
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Nemocnica
s poliklinikou Ružinov, Fakultná nemocnica Bratislava, Slovenský
hydrometeorologický ústav, US Steel, Ministerstvo vnútra, Kimberly
Clark, Plastic Omnium, Slovenský plynárenský priemysel, Komplexná centrálna záchranná služba, Slovenská produkčná - TV JOJ atď.
Medzi najväčšie obchodné úspechy našej spoločnosti patrí dodávka, inštalácia modemov Motorola pre sieť bankomatov Slovenskej
sporiteľne vrátane poskytnutia nadštandardného servisu . Projekt
zahŕňal vyše 1250 modemov vrátane riadiaceho systému. Veľkosťou
sa projekt radil medzi najvýznamnejšie projekty v strednej Európe.
Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne, čím sa snažíme
zabezpečiť jeho maximálnu spokojnosť. Poskytujeme celkové riešenie problematiky od návrhu cez legislatívu, uvedenie do prevádzky,
školenia a konzultácie, servis záručný a pozáručný.
Pri zabezpečení celkovej spokojnosti zákazníka spolupracujeme
s viacerými slovenskými a zahraničnými spoločnosťami, či už pri
návrhu a realizácii výstavby rádiových sietí, návrhu videokonferenčných a satelitných riešení alebo pri zabezpečovaní nadštandardných
požiadaviek zákazníka. Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti so
slovenským trhom, ako aj s ponúkanými produktami, preto vieme
navrhnúť optimálne riešenia k Vašej spokojnosti.

Poskytované služby koncovým
zákazníkom
Prezentácia produktov.
Produkty prezentujeme priamo u zákazníka, alebo na miestach,
kde už ponúkané zariadenie našlo uplatnenie, v reálnom nasadení. Prezentácie môžu byť vykonané aj mimo územia SR. V prípade
záujmu zapožičiame zariadenia priamo klientovi na otestovanie,
odskúšanie v praxi.
Návrh riešenia.
Našou snahou je vždy nájsť optimálne riešenie pre zákazníka vzhľadom na účelovosť a využitie ponúkaných zariadení s ohľadom na
šetrenie investičných prostriedkov. Pri výbere optimálneho riešenia
sa držíme sloganu „cena/výkon“, čo v praxi znamená ponúknuť
zákazníkovi za bezkonkurenčnú cenu vysokú kvalitu a nadštandardný výkon. Pri návrhu riešenia spolupracujeme priamo s výrobcami,
ale aj so slovenskými spoločnosťami. V prípade realizácie rádiového
projektu „na kľúč“ zabezpečujeme kompletné vybavenie legislatívnych úkonov (návrh siete, povolenie k vysielaniu, projektová
dokumentácia).
Školenia a servis.
Ku všetkým dodávaným produktom poskytujeme základné školenie
a štandardný záručný servis bezplatne. Špecializované školenia a
nadštandardný záručný a pozáručný servis nájdete v našej ponuke.

VIDEOKONFERENČNÁ
KOMUNIKÁCIA
Súčasný trend jednoznačne smeruje k používaniu
počítača a mobilného telefónu ako osobných multimediálnych komunikačných prostriedkov, ktoré
spolu dokážu vzájomne komunikovať prostredníctvom rôznych infraštruktúr a sietí. V súčasnosti sú
to najmä paketové siete Internet a privátne LAN
siete, verejné pevné ISDN / DSL telekomunikačné
siete, mobilné siete GSM / 3G UMTS, ale aj satelitné siete.
V našej ponuke sú zariadenia ktoré takúto vzájomnú multiprotokolárnu a multisieťovú komunikáciu
umožňujú.
Izraelská ﬁrma RADVISION je jednoznačným leaderom na trhu videokonferečných infraštruktúr.
Od svojho vzniku 1992 je odvetvovým merítkom
známym svojou efektívnosťou, kvalitou svojich produktov a služieb, technickej podpory a korektných
obchodných vzťahov. RADVISION je známy inovátor
a expert pre IP technólogie, podieľal sa na deﬁnícii mnohých súčasným protokolov a viaceré z jeho
technólogií boli adoptované ako štandardy.
Portfólio produktov RADVISION zahŕňa multiprotokolárne zariadenia typu MCU, Gateway, Gatekeeper a multifunkčné softérové riešenia určené nie
len pre obchodné spoločnosti, školstvo a vládne
organizácie, ale aj pre mobilných 3G operátorov.
Jednoducho, ak hľadáte komunikačné riešenie pre
Vašu videokonferenciu v miestnosti, na pracovisku
pomocou ľubovoľných koncových videokonferenčných zariadení (sálové videokonferencie), alebo
plánujete integrovať hlas, video a data na Váš
personálny počítač tak, aby plnil funkciu profesionálneho videokonferenčného zariadenia, máme
pre Vás riešenie. RADVISION totiž spája všetky
elementy do jedného celku pre nepretržitú a jednoducho použiteľnú multimediálnu komunikáciu pre
Vašu spoločnosť - od plánovania cez manažérske
nástroje a aplikácie, ktoré sú zdieľané cez Gatekeepre a MCU so súčasnou podporou IP (SIP, H.323),
alebo ISDN (H.320) , až po podporu 3G platforiem
(3G-324M).
Aby ste využili všetky doterajšie riešenia Vašej
existujúcej siete, RADVISION riešenia plnohodnotne
spolupracujú s PBX a IP-PBX systémami, s Instant
Messaging aplikáciami ako aj Microsoft Outlook
nástrojmi.
Jednou z Desktop aplikácií pre organizácie je software IMﬁrst, ktorý v spolupráci s Microsoft Live
Communication Serverom umožní multipoint videokonferenciu pre Windows XP Messenger klientov.
Súčasťou nášho portfólia produktov sú aj videokonferenčné zariadenia. Pre oblasti sálových konferencií, teda koncových bodov, ponúkame multimediálne zariadenia VTEL, rady Vista, umožňujúce
efektívnu komunikáciu a zdieľanie informácií či už
prostredníctvom IP alebo ISDN.
Podrobnejšie informácie nájdete na:
http://www.wrx.sk/videoconferencing

SATELITNÁ
KOMUNIKÁCIA
Na trhu satelitnej komunikácie je viacero satelitných sietí, ktoré ponúkajú čiastočne totožné,
alebo diametrálne rozdielne aplikácie a riešenia.
Niektoré siete sa hlavne sústreďujú na riešenia v
„pohybe“ tzv. mobilné riešenia so zameraním na
prenos hlasu a dát. Iné satelitné siete sa zaoberajú
vysokorýchlostným prenosom dát (40Mbps), pričom je požadované stacionárne riešenie.
Naša spoločnosť ponúka produkty a služby pre
satelitné siete Iridium, Thuraya, Globalstar, Inmarsat a okrajovo Eutelsat (emsat, Vsat,). Pre všetky
menované siete zabezpečujeme predaj služieb,
(dobíjacie kupóny a Scratch karty) a predaj produktov. Samozrejmosťou je ich záručný a pozáručný servis.
Pri výbere vhodnej satelitnej siete je dôležité uvedomiť si, čo od satelitnej siete očakávate, aký komfort užívania požadujete a hlavne pre aké účely a v
akom prostredí majú byť služby poskytované.
Vo všeobecnosti, ak požadujete mobilné riešenie
zamerané hlavne na hlasovú komunikáciu a prístup na Vašu lokálnu sieť, alebo internet, využite
služby sietí Iridium (9.6 kbps) , Thuraya (144 kbps)
a Globalstar (9.6 kbps).
Sieť Iridium je jediná satelitná sieť, ktorá poskytuje svoje služby s dosahom na celej planéte,
vrátane pólov, akejkoľvek súše a oceánov. Siete
Thuraya a Globalstar sú regionálne satelitné siete,
ich pokrytie je zväčša sústredené len na pevninu,
pričom najmenší dosah ponúka Thuraya. Satelitné
siete Globalstar a Thuraya kompenzujú nedostatok
pokrytia možnosťou komunikácie v lokálnych pozemných GSM sietiach vrátane možnosti použitia
Vašej GSM karty.
Ak vaše nasadenie v teréne vyžaduje komunikáciu
ako v kancelárií - prístup na internet, intranet, fax,
email, videokonferecnia, video prenos, hlasové volania a LAN spojenie s rýchlosťou 432 kbit/s voľte
sieť Inmarsat.

POZEMNÁ RÁDIOVÁ
KOMUNIKÁCIA
Aj v dnešnej dobe je dôležitá rádiová komunikácia,
ktorá nie je závislá na lokálnych alebo národných
telekomunikačných operátoroch. Portfólio produktov a riešení našej spoločnosti v oblasti pozemnej
rádiovej komunikácie je zamerané na rádiostanice
a rádiové analógové alebo digitálne siete spoločností Motorola a Tait Electronics. Súčasťou portfólia
je široká ponuka doplnkov uľahčujúcich samotnú
komunikáciu.
Novozélandská spoločnosť Tait Electronics vznikla
v roku 1969 ako privátna spoločnosť, jej zakladateľom a súčasným predstaviteľom spoločnosti
je Sir Angust Tait. Spoločnosť sa výhradne venuje
návrhu, výrobe a predaju rádiostaníc, rádiových
modemov a rádiových sietí. Všetky rádiové siete
spoločnosti Tait Electronics sú „šité na mieru“ pre
každého klienta osobitne. Toto je možné dosiahnúť
vďaka modulárnej technológií zariadení. Klient
špeciﬁkuje, čo od systému očakáva, čo systém musí
umožňovať, na aké účely bude systém slúžiť. Na
základe vstupných údajov inžinieri spoločnosti Tait
Electronics „ušijú“ systém presne na „Vašu mieru“.
Kedže Tait Electronics vyrába všetky svoje zariadenia na otvorených štandardoch, je možné do
sietí „pridávať“ produkty a zariadenia od rôznych
výrobcov. Ak už vlastníte rádiostanice alebo prevádzače, môžte ich bezproblémovo integrovať a ďalej
používať.
Spoločnosť Tait Electronics je jedna zo spoločností,
ktorá deﬁnovala štandard MPT1327 trunkového
protokolu. Do vývoja MPT1327 protokolu sa zapojila aj spoločnosť Motorola Inc.
Dnešný trend rádiových sietí sa od analógovej
technológie presúva k digitálnej technológii. Týmto
trendom sa vyberá aj spoločnosť Tait, ktorá predstavila produkty plne kompatibilné so štandardom
APCO 25. Nové P25 digitálne rádiové produkty boli
predstavené na APCO medzinárodnej konferencii.
Z portfólia rádiových produktov amerického elektronického koncernu Motorola ponúkame rádiostanice, ako aj ucelené kompaktné digitálne rádiové
vysielače a koncové užívateľské zariadenia.

Sieť Inmarsat poskytuje svoje vysokorýchlostné
služby na väčšine územia planéty vrátane súše
a oceánov (okrem zemských pólov). Inmarsat je
priekopníkom v satelitnej komunikácií čo dokazuje
aj široká ponuka služieb, ako aj kompatibilita satelitnej technológie Inmarsat s pozemnými celulárnymi systémami tretej generácie (3G Networks). Ak
hľadáte profesionálne satelitné riešenie pripravené
na 3G komunikáciu, požadujete prenos spracovaného videa alebo TV reportáže, prístup k lokálnej
ﬁremnej sieti, alebo internetu, vyberte si Inmarsat
Broadband GAN služby.

Podrobnejšie informácie nájdete na:
http://www.wrx.sk/radio

Prenosové rýchlosti vo veľkosti do 40Mbps určené
hlavne pre živé - LIVE TV vysielanie, video broadcasting je možné dosiahnúť v sieti Eutelsat.

Niektoré produkty a služby môžte zakúpiť priamo v
našej internetovej predajni na adrese
http://shop.wrx.sk.

Podrobnejšie informácie nájdete na:
http://www.wrx.sk/satellite

Technické a komerčné informácie k produktom si
môžte stiahnúť z http://download.wrx.sk

Podrobnejšie informácie o ponúkaných produktoch
a riešeniach nájdete na vyššie uvedených odvolávkach.

