
حلول تكتيكية

اجعل صوتك مسموًعا
في الخطوط األمامیة

نبرع في حل مشكلة المتطلبات الصعبة

اتصل بنا 

• السياق الثقافي
• تخطيط السيناريوهات

من التشغيل

على مدار

60 سنة
يستفيد من خدماتنا

القوات العسكرية
 قوات الحملة

مراقبة الحدود
الوحدات المتخصصة

تم نشر خدمتنا في هذه البيئات

الصحاري 
الجبال
الغابات

القطب الشمالي

في مناطق النزاع على المستوى العالمي

إفريقيا
الشرق األوسط
آسيا الوسطى
 آسيا ومنطقة 
المحيط الهادي

 جرت أسرع عملية نشر حسب ما هو ُمخطَّط 
في غضون

24 ساعة

شملت أكبر عملية نشر لنا

 20,000  وحدة

سير العملية لدينا

codancomms.com :الموقع اإللكتروني
AR-30061-12   اإلصدار 5

sales@codancomms.com :البريد اإللكتروني

التقييم
سيُجري مستشارونا التقنيون تقييًما ميدانيًّا تفصيليًّا لما يلي:

• االحتياجات اإلنسانية
• بيئة التشغيل

• الفرص المتاحة والتحديات

التصميم
سيعمل فريقنا المعني بالخدمة الميدانية بعد ذلك على تصميم حل مخصص لتلك التحديات، باستخدام 

األجهزة والبرامج المناسبة من Codan أو أحد شركائنا في مجال التكنولوجيا.

النشر
سيعمل فريق اللوجستيات المتخصص الخاص بنا على إيصال األجهزة والموارد إلى أي مكان توجد 

به، إلى جانب إعداد النظام وتشغيله بسرعة.

التدريب
لين وموظفي االتصاالت على كيفية استخدام النظام - وهي عملية مختصرة بفضل  ب الُمشغِّ سنُدّرِ

واجهاتنا سهلة االستخدام وإمكانية التشغيل المشترك.

الدعم
إننا متاحون لتقديم خدمة النشر في غضون 24 ساعة ألي دعم الزم. كما أننا على استعداد دائًما 

إلسداء أي مشورة تحتاج إليها.
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الوحدات
المتخصصة

قاعدة العملیات 
األمامیة

مقر القیادة قوات متحركة

بحر

ھواء

بر

وحدات منتشرة
ليس األمر مجرد الصراع مع القوات في الميدان. بل تَحّدٍ يتمثل في قيادة جميع الوحدات المنتشرة، ومراقبتها، والتواصل معها، والحصول 

على تحديثات فورية، وتنسيق التقنيات الحربية. 

نتفّهم احتياجاتك.

المبادئ
إذًا كيف تعرف أن هذا أحد الحلول المقدمة من Codan لالتصاالت الالسلكية؟ تنطبق مبادئنا الستة على كل حل نضعه.

سنصلك أينما كنت
نصمم الحلول ونقدمها لجميع البلدان على 
وجه األرض. ليس هذا فحسب، بل نقدم 
أيًضا تدريبًا في أي مكان توجد فيه - من 

 الصومال إلى أفغانستان إلى 
الواليات المتحدة

تغطية بال عيوب
م منتجاتنا على أعلى مستوى لتضمن  تُصمَّ

عدم انعزال فريقك أو وجوده خارج التغطية 
أبًدا، بصرف النظر عن المكان الذي يحتاج 

إلى الذهاب إليه

الموثوقية
منتجاتنا ال تتعطل. فقد اختبرناها ونشرناها 

في أصعب البيئات وأقسى األحوال 
المناخيّة، وتأتي مدعومة بضمان لمدة ثالث 

سنوات قابل للتمديد

التواصل والنطاق
نحظى بإمكانية وصول إلى مجموعة كبيرة من 
المنتجات واألنظمة، مما يتيح إمكانية التشغيل 

المشترك، واتساع النطاق، والمرونة في 
الميزانية

النشر السريع
ننتقل معك إلى أقسى األماكن على وجه 

األرض

البساطة الخالصة
يتوفر لدينا نظام سهل االستخدام، وواجهات 

بديهية، وتدريب ودعم باللغة األصلية 
لسرعة تنشيط المستخدمين

عمالؤنا التكتيكيون أخبرونا 
أنهم بحاجة إلى...

... لذلك تقدم
حلولنا...

هل لديك متطلبات صعبة؟ 
ال توجد مشكلة

CODAN الحل التكتيكي المقدَّم لك من
مفتاح الخريطة

إمكانيات التوافق التشغيلي

)HF( ترددات عالية

)VHF/UHF( ترددات عالية جدًّا/فوق عالية

الشبكة الواسعة النطاق

IP رابط شبكة

 توفير اتصال آمن وبال عيوب 
لحماية أرواح األشخاص في الميدان

حزمة تكنولوجية تشمل الترددات العالية والعالية جدًّا وفوق العالية وتكامل الحل 
حسب الحاجة

م عمليات البث الصوتي ونقل البياناتاستخدام إمكانيات إجراء اتصاالت صوتية وإرسال بيانات أشكااًل موجية فعّالة تُدّعِ

 أنظمة وأجهزة السلكية ُمخصَّصة تلبِّي احتياجاتك - غير مبالغ في تصميمها اإلمكانات مع تجنُّب التعقيد في تقديم حلول اقتصادية التكلفة
وغير معقدة

 لتمكين صور التوافق التشغيلي، وتتبع قنوات االتصال وابقائها 
تحت السيطرة

مجموعة من الحلول البرمجية المتوافقة

أفضل نتائج فيما يتعلق بمتوسط الوقت بين األعطال )MTBF(، إلى جانب الدعم موثوقية ُمثبَتة للمعدات في الميدان
بضمان قياسي لمدة ثالث سنوات

د بأحدث الميزات فور إدخالها ر المستمر لمنتجاتناالتزوُّ القدرة على إضافة ميزات جديدة بسهولة مع التطوُّ


