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Partnerstwo Suntech S.A. Z Kanadyjską Firmą Sensopia Inc.
Giełdowy Suntech rozpoczął współpracę z kanadyjską firmą Sensopia, producentem MagicPlan, jednej z
najpopularniejszych aplikacji w Appstore nagrodzonej tytułem „App of the week” w 92 krajach. Dzięki współpracy obu
firm użytkownicy systemu do paszportyzacji sieci Suntechu mogą korzystać z nowej, bardzo praktycznej
funkcjonalności: możliwości tworzenia planów pomieszczeń na podstawie zdjęć zrobionych smartfonem. Cała
operacja trwa kilka minut i nie wymaga żadnych pomiarów, ani wiedzy technicznej.

Jednym z najbardziej pracochłonnych kroków w procesie inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej jest zasilenie
systemu informatycznego danymi o elementach tej sieci: ich lokalizacji, stanie technicznym, przepustowości itd.
Część elementów sieci telekomunikacyjnej położona jest na zewnątrz, część natomiast w pomieszczeniach
zamkniętych. O ile zmapowanie w systemie światłowodu idącego przez osiedle wymaga jedynie właściwego
oznaczenia tego światłowodu na mapie geograficznej, o tyle lokalizacja urządzeń i kabli w pomieszczeniach wymaga
od użytkownika znacznie większego wkładu pracy. Użytkownik musi zmierzyć odległości między urządzeniami, ich
położenie względem siebie, a także położenie względem ścian danego pomieszczenia. Żeby dane wprowadzone do
systemu paszportyzacji były rzetelne, niezbędny staje się dokładny plan pomieszczenia.

„Pomysł na nową aplikację jest wynikiem filozofii, według której działamy: stałego dążenia do ułatwiania pracy
użytkownikom naszych systemów” – mówi Magdalena Jabłońska, Menedżer Marketingu spółki Suntech S.A. – „Cały
proces zbierania informacji o sieci jest czasochłonny, zatem jeśli możemy go jakoś uprościć, chętnie korzystamy z
tej możliwości. Miłośnicy tworzenia planów pomieszczeń metodą tradycyjną oczywiście nie muszą korzystać z
nowej aplikacji. Nie przypuszczam jednak, by większość naszych klientów wołała korzystać z liczydła, mając do
dyspozycji kalkulator.”

Nowa aplikacja umożliwia użytkownikom Network Inventory wykonanie planu pomieszczenia w kilka minut.
Użytkownik systemu staje na środku pomieszczenia, wybiera dowolny kąt pomieszczenia, po czym, obracając się
wokół własnej osi, zaznacza po kolei sąsiadujące kąty i wracając do początku zamyka figurę. Otrzymany plan
zapisuje się w systemie Network Inventory, gdzie można go edytować nanosząc dowolne elementy sieci
telekomunikacyjnej.

Magdalena Jabłońska  MagicPlan  Sensopia Inc  Suntech S.A.
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ING Bank Śląski na system Android

ING Bank Śląski udostępnił klientom aplikację bankowości mobilnej na system Android. ING

BankMobile pozwala m.in. na dokonywanie przelewów, sprawdzenie historii transakcji, zastrzeżenie

karty, odnalezienie najbliższego bankomatu, a także sprawdzenie w bezpieczny sposób stanu środków

bez konieczności logowania się do systemu.

ProxyAd S.A. uruchamia ponad 100 nowych lokalizacji

Notowana na NewConnect spółka ProxyAd S.A., jedyna ogólnopolska sieć reklamy lokalizacyjnej na
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telefony komórkowe, podpisała kontrakt z grupą telekomunikacyjną Eurotel S.A. Dzięki tej umowie

nadajniki ProxyAd znajdą się w punktach sprzedaży sieci Era, Play oraz telewizji nowej generacji n.

SMS Kredyt i Doradcy24 rozpoczynają współpracę

SMS Kredyt Sp. z o.o., należąca do grupy SMS Kredyt Holding S.A., w dniu 23.04.2012 podpisała

umowę z firmą Doradcy24 S.A., dzięki której SMS Kredyt rozszerza swoją sieć dystrybucji o kolejne

punkty sprzedaży.

SMS Kredyt Sp. z o.o. oraz Doradcy24 S.A. wspólnie wprowadzają na rynek produkt pod nową marką

Chwilówki D24, który będzie oferowany wyłącznie za pośrednictwem tej sieci.

Aero2 i Polkomtel ze wspólną infrastrukturą

Aero2, spółka zależna notowanego na GPW funduszu NFI Midas i operator sieci Plus zawarły umowę

na mocy której obie firmy będą wzajemnie korzystać z posiadanej przez siebie infrastruktury

telekomunikacyjnej.

Podpisana umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług z wykorzystaniem infrastruktury

telekomunikacyjnej określa zasady współpracy Aero2 i Polkomtela polegającej na umożliwieniu

wykorzystywania przez każdą ze stron infrastruktury telekomunikacyjnej drugiej firmy oraz wzajemnym

świadczeniu przez spółki usług na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności telekomunikacyjnej.

Kolejna spółka w grupie HMSG

W ciągu najbliższych dni notowana na NewConnect spółka HMSG obejmie 10 procent udziałów w start-

up'ie, który będzie tworzył aplikacje mobilne. Nowa spółka będzie specjalizować się w produkcji i

wdrażaniu rozwiązań mobilnych dla medycyny i ratownictwa. Produkty będą tworzone przede

wszystkim dla klienta masowego, angażując przy tym także klienta biznesowego. Aplikacje nowej

spółki mają pomagać ratować życie i zdrowie. Mają także ułatwiać proces leczenia i poprawę zdrowia

społeczeństwa.

Bloober Team powiększa grupę kapitałową

Bloober Team, który planuje zadebiutować na rynku NewConnect w drugim kwartale 2011 roku, wspólnie

z Funduszem Kapitału Zalążkowego Krakowskiego Parku Technologicznego utworzył nową Spółkę o

nazwie iPlacement Sp. z o.o.

B3System współpracuje z Interactive Intelligence

B3System S.A. podpisał umowę partnerską z firmą Interactive Intelligence. Dzięki podjętej współpracy

Spółka rozszerzyła portfolio produktowe o zaawansowane aplikacje Contact Center.

Ekspansja Platige Image SA na amerykański rynek reklamy

Notowane na NewConnect studio postprodukcyjne Platige Image (PI) powołało w Nowym Jorku dwie

spółki zależne Platige US, Inc. oraz Platige Image, LLC. Za ich pośrednictwem polska firma chce

rozwijać działalność na amerykańskim rynku reklamy.

Notebooki najchętniej wypożyczanym sprzętem IT

Najczęściej wypożyczanym sprzętem IT w 2010 roku były notebooki, a następnie komputery

stacjonarne wraz z monitorami LCD - wynika z danych Komputronik SA. Usługa prowadzona jest w

kilkuset salonach na terenie całego kraju. Użytkownicy sprzętu chętnie pożyczają także modemy z

usługą mobilnego internetu oraz projektory i telewizory LCD. Najmniejszą popularnością cieszą się

ekrany, prezentery laserowe i głośniki.

Komputronik SA kontynuuje rozwój sieci salonów

Komputronik SA zapowiada zmiany w sieci salonów w 2011 roku. Niektóre z nich zostaną przeniesione

do nowych, lepszych lokalizacji. W tym czasie spółka planuje również otwarcie około 10 nowych

punktów sprzedaży. Kolejnym krokiem jest coraz większy nacisk na usługi dla odbiorców

indywidualnych oraz firm. Należy do nich między innymi pomoc w konfiguracji sprzętu i

oprogramowania, a także serwis pogwarancyjny notebooków i komputerów stacjonarnych.
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