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

LED-y podbijają świat!
Statim Integrator
Artykuł sponsorowany
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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?

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.

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

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.

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.
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Tego rodzaju wyświetlacze LED można zobaczyć w nowym showroomie Statim Integrator
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