Nieuwsbrief 13/2019
Bezoek SEAMCOM op de
Channel, Trends & Visions (CTV)
beurs op 5 April 2019

Geachte dames en heren,
De 2019 editie van de Channel Trends+Visions beurs (CTV) vindt dit jaar in de Areal Böhler te Düsseldorf plaats.
Samen met ALSO Duitsland nodigen we u van harte uit om op meer dan 12.000m² beursvloer de nieuwste
oplossingen op het gebied van networking, IOT, ICT en professionele radiocommunicatie te ontdekken. Meer dan 150
exposanten zijn op deze editie van de CTV beurs vertegenwoordigd.
Mogen we u ook begroeten in Düsseldorf?
Channel Trends+Visions 2019

05.04.2019
AREAL BÖHLER, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

- Beursdag: 09:00 - 18:30 Uhr
- Aanloop naar de afterparty: 18:30 - 20:00 Uhr
- Afterparty: vanaf 20:00 Uhr

MEER INFORMATIE OVER DE CTV BEURS

Seamcom demonstreert op het IoT-oplossingen paviljoen van de CTV beurs de laatste ontwikkelingen en
productinnovaties op het gebied van IoT - Smart Communications (Smart City, Smart Industry, Smart Retail)

Motorola:
Van Motorola presenteren we u het nieuwe TLK100 LTE device en het revolutionaire WAVEONCLOUD platform. De
betrouwbaarheid en efficiency van PMR radiocommunicatie en mobiele telefonie functionaliteiten komen samen in
WAVEONCLOUD. Gebruikersgroepen kunnen met deze oplossing letterlijk met 1 druk op de knop met elkaar in
verbinding staan!.
Deutsche Telekom:
We demonstreren u de Cloud of Things van Deutsche Telekom. Met deze oplossingen kunt u uw machines en
apparatuur met de cloud verbinden en op afstand uw machinepark monitoren, aansturen en onderhouden. Een mooi
voorbeeld van een gebruiksvriendelijke IoT oplossing van Deutsche Telekom is de IoT Service Button.
ALSO Visual Remote Guidance Solution:
Met behulp van smart glasses (een in een bril geintegreerde camera) is het mogelijk om via een dataverbinding live
mee te kijken met de brildrager. Het op afstand begeleiden van medewerker en uitwisselen van cruciale gegevens
wordt met behulp van de Visual Remote Guidance oplossing mogelijk gemaakt. Een uiterst effectieve oplossing die
ook direct een kostenbesparende uitwerking heeft.
ZONITH:
De Zonith alarmeringsoplossingen zijn bedoeld voor omgevingen waar veiligheid nooit een discussiepunt mag zijn,
bijvoorbeeld in zorginstellingen, hospitalityomgevingen en op evenementenlocaties. Maar ook detentiecentra,
boorplatformen, bouwlocaties en luchthavens zijn veeleisende werkomgevingen waar bijvoorbeeld explosiegevaar kan
heersen en waar uiterst betrouwbare alarmeringssoftware van Zonith een cruciale rol kan spelen in de
communicatiebehoeften. Het Alarm Control System van ZONITH biedt mogelijkheden om alarmmeldingen
gestructureerd te escaleren naar belanghebbende personen of afdelingen binnen een organisatie, zonder dat hierbij
specifieke eisen worden gesteld aan de bestaande apparatuur van de eindgebruiker.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot deze nieuwsbrief en CTV 2019, neemt u dan gerust
contact met ons op. We staan u onder telefoonnummer +31 (0)247600550 graag te woord.
Met vriendelijke groeten,
Het SEAMCOM-Team

Walter Konix
w.konix@seamcom.nl

Gert Snapper
g.snapper@seamcom.nl

Gian Krabbendam
g.krabbendam@seamcom.nl

Arend Massier
a.massier@seamcom.nl

SEAMCOM GmbH & Co. KG | Boogschutterstraat 1 | 7324 AE Apeldoorn
Tel.: +31(0)24 760 0 550 | Fax: +31(0)24 760 0 559
Mail: info@seamcom.nl | www.seamcom.com

Terms of service

Cookies & Third party

Data protection

Legal notice

Terms of use

