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Profesjonalne zestawy
wideokonferencyjne oparte
na ekranach LED umożliwiają
połączenia, które do
złudzenia przypominają
realne spotkania – mówi w
wywiadzie Cyprian
Dominiak, dyrektor DS/AV w
Statim Integrator.
Pandemia zmusiła wiele ﬁrm
do organizowania
wideokonferencji. Zostaną
one z nami na dłużej?

Sprawa praworządności jest
przesądzona. Przedstawiciel KE
ostrzega: Polska może pozostać
bez grosza [TYLKO U NAS]
Nowa strategia walki z COVID19. Kupiłeś już pulsoksymetr?

Foto: Statim Integrator

Cyprian Dominiak: "Moim zdaniem, za dwa może trzy lata ekrany
LCD zostaną w całości zastąpione wyświetlaczami LED i
microLED"

Myślę, że tak. Jesienią prawdopodobnie dotknie nas druga fala zachorowań. Nadal więc
wideokonferencje będą bezpieczniejsze od podróży służbowych. Ponadto wiele osób i
ﬁrm, które sprawdziły w praktyce wideokonferencje, teraz nie wyobraża sobie pracy bez
codziennych sesji – odnotowaliśmy wzrost sprzedaży zestawów wideokonferencyjnych o
500 proc.
Komfortowa wideokonferencja w sali konferencyjnej. Jak to teraz może wyglądać?
Profesjonalne zestawy wideokonferencyjne umożliwiają połączenia, które do złudzenia
przypominają realne spotkania. Niezależnie od wybranej platformy lub oprogramowania,
kluczowy jest dobór urządzeń – wyświetlacza, kamery, mikrofonów i zestawu audio.
Ogromnym i rosnącym powodzeniem cieszą się tu wielkoformatowe ekrany LED, które
zapewniają najbardziej naturalny przekaz w dużym formacie.
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Tego rodzaju wyświetlacze LED można zobaczyć w nowym showroomie Statim Integrator

Jakie są możliwości dużych ledowych ekranów?
Moduły LED umożliwiają zbudowanie ekranu o dowolnych wymiarach, bez widocznych
połączeń – jest to główna przewaga nad technologią LCD. Dodatkowo, ekrany LED są
energooszczędne, wydzielają mniej ciepła, więc nie wymagają stosowania systemów
wentylacji. Ważna jest łatwość serwisowania – uszkodzone moduły można wymienić bez
konieczności wyłączania ekranu. Dzięki tym zaletom ekrany LED znajdują zastosowanie
np. w galeriach handlowych, centrach kryzysowych i dyspozytorniach. Spada też cena
ekranów LED i równocześnie podnosi ich jakość. Moim zdaniem, za dwa może trzy lata
ekrany LCD zostaną w całości zastąpione wyświetlaczami LED i microLED.
Gdzie tego typu rozwiązania można zobaczyć?
Nasze ekrany są zainstalowane w kilkudziesięciu galeriach handlowych w całej Europie.
Można tam je obejrzeć i ocenić ich jakość – nawet po kilkudziesięciu miesiącach działania.
W tym roku otworzyliśmy też ultranowoczesny showroom po brzegi wypełniony ekranami
LED – w nim ponad 20 różnych typów wyświetlaczy, w tym np. trzy ekrany xLEDpro o
wysokiej rozdzielczości w rozmiarze 110” i 138” idealne do wideokonferencji. Nasze
produkty i rozwiązania dedykowane m.in. do sal konferencyjnych można obejrzeć
podczas spaceru wirtualnego: https://bit.ly/2ZYsJva

PRZYSZŁOŚĆ INTERNETU

Czy 5G stworzy nowe
możliwości i napędzi
gospodarkę?
Spacer po sklepie RTV i
kibicowanie na stadionie z
kanapy. 5G szansą dla klientów i
ﬁrm
Arabia Saudyjska i Korea to
liderzy. Jak dostęp do 5G
wygląda w Polsce?
Ekspansja zagraniczna ﬁrm
pomaga im stawać się bardziej
konkurencyjnymi

N OTO WA N I E
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Statim Integrator istnieje na polskim rynku od 1995 roku. Od 25 lat wdraża najnowsze
technologie informatyczne. Jest Platynowym Partnerem DELL Technologies.
Firma Dell Technologies to synonim wiarygodności i wysokiego poziomu
technologicznego, co daje kontrahentom Statim gwarancję serwisu na najwyższym
poziomie, szeroką ofertę produktów i niezawodną obsługę posprzedażową i gwarancyjną.
Dzięki cyfrowej transformacji systemów AV w ﬁrmie powstał wyspecjalizowany dział –
Audio Video/Digital Signage. Ta synergia czyni Statim wyjątkowym w świecie biznesu,
gdyż oferta zawiera pełen wachlarz usług i technologii umożliwiający kompleksową
obsługę Klientów. Oprócz małych i średnich przedsiębiorstw Statim obsługuje duże grono
klientów korporacyjnych. Od wielu lat mocno istnieje na rynku zamówień publicznych.
Firma w ciągu 6 lat zainstalowała na terenie Unii Europejskiej ponad 600 ekranów LED o
łącznej powierzchni przekraczającej 3200 m2. W 2017 roku opracowała własne moduły
LED promowane pod marką xLEDpro. Realizacje Statim znajdują się w największych
centrach handlowych w Polsce, Niemczech, Finlandii, Rumunii, Czechach, Chorwacji,
Estonii, Słowenii, Anglii, Serbii, Bułgarii, Bośni i Hercegowinie oraz na Węgrzech, Litwie,
Łotwie i Słowacji.

NIE PRZEGAP

Nowa strategia walki z COVID19. Kupiłeś już pulsoksymetr?
Galerie handlowe w części
zamknięte. Te sklepy i usługi
powinny nadal działać

Na początku 2020 roku powstał Showroom Statim Integrator, przy ul. Opalińskiej w
Warszawie. To przestrzeń, która łączy w sobie kilka funkcji – prezentuje
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z branż Audio-Video i Digital Signage,
ofertę, projekty i dotychczasowe realizacje ﬁrmy – w szczególności te związane z ekranami
LED – xledpro. Ponadto Showroom jest równocześnie przestrzenią biurową, w której
pracownicy na bieżąco wykorzystują rozwiązania i produkty oraz miejscem spotkań dla
klientów, partnerów i kontrahentów ﬁrmy dzięki nowoczesnej sali konferencyjnej.

"Najciemniej jest przed świtem.
Jesteśmy około 3 w nocy".
Prezes PFR o drugiej fali
pandemii
Miliardy złotych dla ﬁrm. Znamy
szczegóły nowej tarczy
ﬁnansowej rządu [TYLKO U
NAS]
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Magdalena Nawrat, Dyrektor Marketingu i Komunikacji

Sprawa praworządności jest
przesądzona. Przedstawiciel KE
ostrzega: Polska może pozostać
bez grosza [TYLKO U NAS]

tel. 536 857 257, magdalena.nawrat@statim.com.pl
Statim Integrator, ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa

Decyzja ws. narodowej
kwarantanny może zapaść w
przyszłym tygodniu

Tel. +48 22 832 11 70, biuro@statim.com.pl
www: Statim.com.pl; xledpro.pl

Nowa strategia walki z COVID-19.
Kupiłeś już pulsoksymetr?

https://www.facebook.com/StatimIntegrator/
Im krócej śpisz, tym krócej
będziesz żył. 8 fatalnych
skutków niewysypiania się

https://www.linkedin.com/company/statimintegrator
Artykuł sponsorowany Statim Integrator

Burger King apeluje: zamawiajcie
w McDonald's

Najpopularniejsze dziś w Business Insider

Nowa strategia walki z COVID-19.
Kupiłeś już pulsoksymetr?

Galerie handlowe w części
zamknięte. Te sklepy i usługi
powinny nadal działać

"Najciemniej jest przed świtem.
Jesteśmy około 3 w nocy". Prezes
PFR o drugiej fali pandemii

Miliardy złotych dla ﬁrm. Znamy
szczegóły nowej tarczy ﬁnansowej
rządu [TYLKO U NAS]

Premier ogłasza gospodarcze
"działania obronne"

Sprawa praworządności jest
przesądzona. Przedstawiciel KE
ostrzega: Polska może pozostać bez
grosza [TYLKO U NAS]

Decyzja ws. narodowej kwarantanny
może zapaść w przyszłym tygodniu

KE: wzrost pandemii może
zahamować odbudowę polskiej
gospodarki. Inﬂacja rekordowa w
Europie

Kiedy pełny lockdown? Rząd
wskazał progi bezpieczeństwa. Do
kolejnego możemy dojść już za kilka
dni

Dania zamyka cały region z powodu
wykrycia mutacji koronawirusa u
norek

Je Bezos sprzedał akcje Amazona
warte miliardy dolarów. Co robi z
tymi pieniędzmi?

Wielka wyprzedaż akcji CCC i LPP.
Efekt zamknięcia centrów
handlowych

Wicepremier Gowin o pomocy dla
branż dotkniętych obostrzeniami.
"Doﬁnansowanie ok. 2 tys. zł
wynagrodzenia"

Eksplozja dodruku funta nie tylko
przez pandemię. "Jest ryzyko szoku
po brexicie"

Możemy dzisiaj mieć powtórkę z
wiosny. "Zmiana jest całkiem
prawdopodobna"

Hiszpania nie ogłosi lockdownu.
Kraju na to nie stać

Zakaz lotów do Polski. Będzie nowa
lista i łagodniejsze kryteria

Lockdown i "fala upadłości". Na
jesieni wiele ﬁrm się wywróci, ale
część z nich na własne życzenie
[WYWIAD]

Jest porozumienie ws. mechanizmu
dot. praworządności. "Ważny
kamień milowy" problemem dla
Polski

Zmieniły się zasady kwarantanny.
Część domowników może jej
uniknąć

Remonty u prezydenta za miliony
złotych

Polska coraz bliżej pełnego
lockdownu. Szef PFR zapowiada
zmiany w tarczy ﬁnansowej

Buty z CCC jak pizza. Będą dostawy
ze sklepów do domu

Chaos narasta. Złoto i złoty
zwycięzcami wyborów w USA,
zamieszanie na walutach i ropie

Naukowcy prostują słowa premiera:
nasz model nie uwzględnia
protestów

Będzie kolejna pomoc dla ﬁrm.
KPRM pokazała listę, premier mówi
o pieniądzach na kontach

Galerie handlowe znów będą
zamknięte. Oto wyjątki i zmiany w
sklepach

PKP Intercity odwołuje 62 pociągi. Z
rozkładu jazdy może ich zniknąć
więcej

Wybory prezydenckie 2020 w USA.
Jak działa amerykański system
wyborczy?

Za kroplówkę dla kopalń mamy
płacić miliardy. Jest już projekt w tej
sprawie

Wraca gorączka na bitcoina? Takiej
ceny nie widziano od 2018 r.

Najpopularniejsze maseczki
ochronne. W rankingu króluje
produkt za 29 zł

PKO BP po przegranej w sądzie
będzie chciał zwrotu kosztów od
frankowiczów. Ratuje wyniki
zwolnieniami

Rząd chce zachęcić polskich lekarzy
i pielęgniarki do powrotu z Wielkiej
Brytanii

Były pełnomocnik premiera
prezesem spółki Zygmunta Solorza

Zbliżają się problemy. Pracowników
w Polsce czeka trudny czas

Niemieckie koncerny faworyzują
polskie fabryki. Produkcja
samochodów na dużym "koronaminusie"

Ponad 400 sklepów Biedronki
będzie otwartych całą dobę

Gastronomia na krawędzi. Możliwe
pozwy o rekompensaty

Kultowa cukiernia przetrwała PRL,
teraz jest na krawędzi. "Nigdy w
naszej historii się to nie zdarzyło"

Optymizm na giełdach, bo Trump
jest bliski porażki w wyborach

Pociąg z radioaktywnymi odpadami
oprotestowany przez niemieckich
aktywistów

Zerowe stopy procentowe już
wkrótce? Posiedzenie RPP
przesunięte o dwa dni

Premier apeluje: nie planujmy
hucznych sylwestrów

"Kurierzy nie przeszli na pracę
zdalną". Prezes DPD Polska o tym,
jak epidemia wpłynęła na liczbę
paczek

Bezrobocie zaskoczyło
ekonomistów. Najnowsze dane
ministerstwa

Im krócej śpisz, tym krócej będziesz
żył. 8 fatalnych skutków
niewysypiania się

Coraz bliżej 30 tys. zakażeń. Są
nowe dane
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