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شرکت  ORBCOMMجایزه محصول تکامل یافته  IoTسال
 2020را دریافت میکند

شرکت  ORBCOMMبه عنوان یک ارائه دهنده جهانی راه حل های اینترنت اشیاء ( ،)IoTامروز اعالم کررد کره
نسل بعدی از دستگاه های ردیاب تریلر یعنی سری  GT-1200خورشیدی (تغذیه بوسیله ی انرژی خورشیدی)،
جایزه محصول تکامل یافته  IoTسال  2020را از مؤسسه ی  IoT Evolution Worldدریافت کرده اسرت .ایر
مؤسسه یک وب سایت برجسته و پیشرو است که اطالعات مربوط به فناوری های اینترنت اشیاء ( )IoTرا پوشش
میدهد.
 ORBCOMMدر سال  2013اولی شرکتی بود که وارد ای بازار شد و با محصول  GT 1100به عنوان راه حل
مدیریت دارایی ها با انرژی خورشیدی برنده جایزه شد .یعد ها صدها هزار دستگاه از جدیدتری سری GT 1200

شرکت  ORBCOMMدر سال  2020همراه با موج بعدی نوآوری برای مدیریت دارایی ها با انررژی خورشریدی،
بار دیگر سطح توقعات را تغییر داد و برنده ی ای جایزه شد.
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سری  GT 1200شامل یک صفحه خورشیدی تقویت شده با حساسیت باال است که حتی بدون ترابش مسرتقیم
نور خورشید تا  20برابر سریعتر از مدل قبلی شارژ میشود و در نتیجه هر روز سه برابر پیرام بیشرتر بره منورور
افزایش استفاده از دارایی ها ،ارسال میکند .ای دستگاه ها بسیار جمع و جور و بادوام هستند تا بتوانند در برابر
شرایط سخت محیطی مقاومت کنند ،همچنی تا  10سرال نیراز بره تعروی

براتری نداشرته و شرامل فنراوری

تشخیص دستکاری داخلی و ضربه است .سری  ،GT 1200همچنی میتواند به راحتی با سنسور باری یکپارچره
 ORBCOMMو سایر حسگرهای بی سیم پیکربندی شود .با یک طراحی ساده و جدید ،ای دستگاه ها میتوانند
در مدت زمان  10دقیقه روی تمام انواع تجهیزات نقلیه و باری به صورت خارجی نصب شوند و استقرار سرریع و
کارآمد مشتری را با کمتری اختالل در عملکرد آنها ،فراهم کنند.

 ،Craig Maloneمعاون اجرایی توسعه محصول شرکت  ،ORBCOMMگفت ORBCOMM" :با نروآوری هرای
چشمگیر همچنان بازار اینترنت اشیاء صنعتی ( )IIoTرا رهبرری مریکنرد کره باعر

تقویرت و گسرتر

سربد

محصوالت و راه حل های ما میشود و با کسب جایزه  IoT Evolution of Yearاعتبار بیشتری کسب میکند".
او اضافه کرد":با پشتیبانی گسترده از سنسورهای بی سیم ،پنل خورشیدی بهبود یافته و نصب میدانی سرریعتر،
سری  GT 1200شرکت  ،ORBCOMMبهتری گزینه برای ردیابی تریلرها در صنعت است و مزایای فزاینده ای
را برای مشتریان ترابری ما که به دنبال ساده سازی ناوگان ،افزایش بهره وری و مدیریت تجارت خرود از راه دور
هستند را در ای دوره ی انجام امور اقتصادی در منزل ( ،)stay-at-home economyفراهم میکند".
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 Craig Maloneدر ادامه گفت":راه حل ها و محصوالتی که برای جایزه محصول تکامل یافتره اینترنرت اشریاء
( )IoT Evolution Product of Year Awardانتخاب شده است ،نشان دهنده طیرف متنروعی از نروآوری هرا
است که امروز بازار چند میلیارد دالری اینترنت اشیاء را هدایت میکند .م بسیار مفتخر هستم که بره شررکت
 ORBCOMMبه دلیل کار خالقانه و مشارکت باال در صنعت اینترنت اشیاء ( )IoTکه بره سررعت هرم در حرال
پیشرفت است ،تبریک بگویم".
 ،Ken Briodaghمدیر تحریریه  ،IoT Evolution Worldگفت" :ای باع خوشحالی م اسرت کره محصرول
سری  GT 1200را به رسمیت بشناسم ،GT 1200 .یک راه حل ابتکاری است که شرکت  ORBCOMMتوانسته
بواسطه ی آن ،جایزه محصول تکامل یافته اینترنت اشریاء ( )IoT Evolution Product of Year Awardرا در
سال  2020بدست آورد ".او اضافه کرد "م مشتاقانه منتور دیدن نوآوری ها و فناوری های بیشرتر از شررکت
 ORBCOMMدر آینده ی نزدیک هستم".
گفتنی است سری  GT 1200از دسرتگاه هرای شررکت  ،ORBCOMMبخشری از یرک راه حرل جرامع انتقرال
اطالعات از مسافت دور ( )telematicsاست که شامل گزینه های حسگر چندگانه ،برنامه هرای کراربر پسرند و
انتخاب اتصال ماهواره ای و سلولی قابل اعتماد برای ردیابی آسان و بدون دردسر تریلرها و کانتینرها است.
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