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Mistrovství světa v biatlonu Oslo 2016
Norsko, 2016
V březnu proběhlo v norském Holmenkollenu mistrovství světa v biatlonu. Osm dní o dvacet
trofejí soupeřily více než tři stovky atletů. Tiskové centrum této mezinárodně sledované
události spoléhalo na telefonní řešení Jablocom.
Sportovní klání na okraji Osla přilákala 135.000 diváků
a byla přenášena do pětadvaceti zemí světa.
Akreditovalo se zde více než 450 zástupců světových
médií. „Na pár dnů se stal Holmekollen velmi rušným
místem,“ vzpomíná Håvard Vinsrygg z eMCOMu. „Byli
jsme požádáni, abychom pomohli s vybudováním
telefonního systému pro tiskové centrum šampionátu.
Měl být spolehlivý, ale flexibilní a snadno nasaditelný.
Nabídli jsme Jablocom.“

Telefonní řešení Jablocom je často
používáno na dočasných nebo
vzdálených lokacích, například na
stavbách, retailových pobočkách, v
mobilních kancelářích, logistice,
zemědělství nebo těžebním
průmyslu. V porovnání
s konvenčními telefonními řešeními
přináší:

Řešení založené na stolních mobilních telefonech
přineslo rychlé a nekomplikované nasazení. Celý
systém byl zprovozněn doslova během několika minut
a poskytl plnou flexibilitu. „Vlastně jsme pouze vložili
SIM karty lokálního operátora do telefonů a tiskové
centrum mohlo začít fungovat – bez starostí o
infrastrukturu a za zlomek ceny konvenčního VoIP
řešení,“ vysvětluje pan Vinsrygg.





Rychlé a jednoduché nasazení
Významné nákladové úspory
(investiční i provozní)
Flexibilitu a škálovatelnost

Světový šampionát v Oslu je již minulostí. Telefonní
systém tiskového centra pracoval naprosto bezchybně.
Spolehlivost, která byla jedním z hlavní kritérií výběru,
systém poskytl.
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Údaje a fakta
Výchozí stav:
 Dočasné mezinárodní tiskové centrum
mistrovství světa v biatlonu
 Klíčovým aspektem byla spolehlivost
 Dalšími důležitými požadavky bylo
jednoduché nasazení a nízké investiční
náklady

Řešení:
 Telefony Jablocom Essence

Uspořte i ve vaší firmě

Užitečné zdroje

Chcete se dozvědět více o tom, jak může i
Vaše firma na telekomunikaci ušetřit?
Kontaktujte nás.

Webová prezentace Phone Solution
jablocom.cz/phonesolution

Výsledky:
 Provozní spolehlivost
 Rychlé nasazení (během jedné hodiny)
 Významná úspora investičních nákladů

Kalkulátor očekávaných úspor
jablocom.cz/phonesolution/#uspora
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