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AIRTIES YURTDIŞI AÇILIMINA
BİR ADIM DAHA EKLEDİ
AirTies, yurtdışında attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Danimarka’ya
bağlı Faroe Adaları’nda faaliyet gösteren Faroese Telecom yeni IPTV
servisleri için AirTies’ı seçti.
2007 yılından bu yana teknoloji ihracatı yapan ve Avrupa’nın önde gelen operatörleri ile
çalışan AirTies, Danimarka’ya bağlı Faroe Adaları’nın telekom servislerini sunan Faroese
Telekom ile işbirliği anlaşması yaptı.

Faroese Telekom, yenilenen IPTV servisleri için

AirTies’ın Air 5452 IP modemini seçti.

Genişleyen abone sayısına bağlı olarak yeni bir iş

ortağına ihtiyaç duyan Faroese Telecom,

2012 yılından itibaren başlayacak yeni IPTV

servislerini Air 5452 ile abonelerine sunacak.
4 porta sahip olan Air 5452 ürünü, 5GHz / 2.4GHz çift bant desteği, 300 Mbps kablosuz
ADSL2+ özelliklerine sahiptir. DLNA desteğine de sahip olan Air 5452, yazıcılar ve ağ
depolama ürünleri gibi tüm DLNA destekli cihazların, USB portuna takılarak ağ içinde
paylaşılmasını sağlar.
Faroese Telekom’un AirTies’ı tercih etmesinde ürünlerinin, ağ üzerinde yoğun bir data ve
video trafiği olsa dahi paket ve yedek bant genişliği ne olursa olsun,

IPTV servislerine

öncelik verme kabiliyetine sahip olması etkili oldu. AirTies modem çözümlerinin uzaktan
yönetim özelliğinin de avantaj sağladığı proje kapsamında AirTies modemler Faroese Telecom
müşterilerine teslim edilmeden önce TR-069 standardına göre yapılandırılacak.
İşbirliği ile ilgili bir açıklama yapan Faroese Telecom İletim Teknolojisi Müdürü Dan Olsen,
AirTies ürünlerinin mükemmel işlevsellik ve performansının yanı sıra estetik açıdan da

memnuniyet verici olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Abonelerimizin farklı ihtiyaçlarını
karşılamak, daha fazla kanal ve paket sunmak için hizmetlerimizi genişletiyoruz. AirTies’ın
sunduğu çözümlerin, gelişmekte olan bir alan olarak değerlendirdiğimiz IPTV hizmetlerinde
müşterilerimize daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için önemli katkı yaratacağına
inanıyoruz.”
AirTies Ürün Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Cil ise Faroese
Telecom’un AirTies’ı seçmiş olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek,

AirTies IP

modemlerin uzaktan yönetim fonksiyonun seçimi etkileyen kritik faktörlerden biri olduğunu
söyledi. Pazarda birçok modem ürünün olduğunu belirten Cil, AirTies’ın bilgi ve uzmanlığının
yanı sıra ürünlerinin pazarın ve altyapının özelliklerine göre optimize edilebilme kabiliyeti ile
öne çıktığını ve gerek kullanıcılar gerekse operatörlere gerçek değer yaratacak çözümler
sunduğunu sözlerine ekledi.

AirTies Hakkında: AirTies, Şubat 2004’te ABD Silikon Vadisi bölgesinden Türkiye’ye dönüş yapan idari ve teknik
bir ekip tarafından, sektörde EMEA pazarında liderlik hedefleyen stratejik amaç doğrultusunda kurulmuştur.
AirTies, bugün geldiği noktada Avrupa başta olmak üzere, dünya genelinde ev kullanıcıları ve küçük, orta boy
işletmeler için kablolu, kablosuz, VoIP, aksesuarlar ve IPTV olmak üzere, 5 farklı ana ürün grubu ile hizmet
vermektedir. Ürün geliştirme konusunda çip üreticilerine bağımlı olan rakiplerinin aksine AirTies, kendi ürünlerini
tasarlayıp geliştirmekte ve ürünlerle birlikte teknik destek hizmeti vermektedir. AirTies mühendisleri tarafından
geliştirilen AirTies Mesh Teknolojisi sayesinde kablosuz erişimde beton duvarlar ve çok katlı binalarda görülebilen
sinyal zayıflaması sorunları çözülebiliyor. Sahip olduğu birçok patentin yanı sıra 11N ile kullanıcılarına teknolojide
son noktayı sunan AirTies’ın tüm ürünleri 3 yıl garanti, 7/24 teknik destek ve kolay kurulum özelliğine sahiptir.

