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شكرً ا لك الهتمامك بأنظمة .Biamp
سوف يعرض لك هذا الكتاب كيف يمكن أن نساعدك على تبسيط وتحسين موثوقية وأداء
تطبيقاتك الصوتية وتطبيقات الوسائط الخاصة بك .نتطلع إلى التعرف عليك.
تفضل بقبول فائق االحترام،

ستيف ميتزجر Steve Metzger
رئيس شركة  Biamp Systemsومديرها التنفيذي
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الثقة
“إن عمليات تطوير  BIAMPومواصفاتها عالية
الجودة تمنحنا الثقة لتحديد المنتجات ضمن مجموعة
واسعة من التطبيقات”.
ريتشارد نيل ،RICHARD NEALE
المدير العام ،قسم األصوات االحترافية والمثبتة،
AUDIO PRODUCTS GROUP
(مجموعة المنتجات الصوتية)

وبغض النظر عن مكان وجودك في العالم أو ما تفعله ،فمن المحتمل أن تكون
قد سمعت عن منتجاتنا .ومع وجود مئات اآلالف من األنظمة الصوتية االحترافية
المثبتة في أكثر من  100دولة حول العالم ،فنحن نقوم بأكثر من مجرد توضيح
الصوت.
تقوم أنظمتنا بترديد األصوات البشرية وغيرها من األصوات بوضوح وطبيعية
عن طريق إزالة الصدى والضوضاء غير المرغوب فيها والترددات المزعجة في
المواقع بدءًا بالمطارات والمستشفيات إلى قاعات المحاكم ومراكز المؤتمرات.
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إن أنواع المؤسسات التي تعتمد على  Biampفي تقديم أصوات المهام الحرجة
وإدارتها وتعزيزها تشمل المقار الرئيسية ألبرز الشركات وأرقى الجامعات
وأحدث المالعب األوليمبية والكاتدرائيات التي يتعدى عمرها  500عام.
وقد أدى االبتكار المستمر إلى أن تصبح  Biampشركة رائدة في مجال صناعة
األنظمة الصوتية الشبكية المثبتة باحتراف .لقد بدأنا في  1976ونقلنا تركيزنا في
 1997إلى المعالجة الرقمية لإلشارات  -لنجعل الصوت أكثر كفاءة في األداء
وأكثر مرونة وأسهل للتحكم فيه .كل ذلك حتى يمكنك تمكين األشخاص الذين
يعتمدون في مؤسستك على الصوت الواضح من التواصل السريع والدقيق واآلمن.
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إليك أحد األشياء التي
ال يجب أن تقلق بشأنها.
لقد تمت مطالبتك بتصميم نظام سمعى بصري معقد يغيّر من كيفية التواصل داخل
المؤسسة .وبمجرد اهتمامك به ،ستدرك كيف يمكن لهذا المشروع أن يكون كبيرً ا.
أنت تبحث اآلن عن شريك يفي بوعوده .و Biampتفي بوعودها.
نحن نوفر المنتجات التي يسهل تثبيتها وصيانتها واستخدامها .وبسبب مستوى الرقابة العالي
الذي نمارسه على عمليات التصنيع لدينا ،فنحن نقدم ضما ًنا بأول خمس سنوات في هذا
المجال.
تعد منشأة التصنيع المعتمدة لدينا عام  2008من  ISO 9001جزءًا من المقر
الرئيسي لشركتنا في أوريغون ،الواليات المتحدة األمريكية .نؤكد على التزامنا بتحقيق
االستدامة البيئية ،وإظهار قيمنا عن طريق االمتثال للمعايير الدولية الخاصة بحظر المواد
الخطرة.
تتفق صناعة الصوت/الفيديو أن  Biampتقدم العديد من الجوائز وقد كرمتنا بالعديد منها
مثل جائزة ( Most Innovative Audio Processingأكثر معالجات الصوت
ابتكارً ا) أو ( Distribution Productمنتج التوزيع) ،وجائزة ،Pick Hit
وجائزة Best DSP Product for Commercial Installation
(أفضل منتج معالجة رقمية لإلشارات للتثبيت التجاري) ،وجائزة
( Best DSP Productأفضل منتج معالجة رقمية لإلشارات) وجائزة
AV Technology’s 2011 Audio Manufacturer of the Year
(أفضل شركة صوت في العام في استخدام تقنية الصوت/الفيديو لعام .)2011
عال
إن هذه العوامل ليست سوى جزء من قصة السبب وراء تقديم  Biampلمستوى ٍ
من االبتكار والجودة والموثوقية ال يمكن مضاهاته في أي مكان آخر .اسأل أي شخص
عمل مع  Biampوسيخبرك أن العمل معنا أعطاه شعورً ا بالثقة وراحة البال .سوف
نقدم لك نفس الشيء.

“لم تتعطل أبدًا منتجات  AUDIAو VOCIA
التي قمنا بتثبيتها وتبدو رائعة.
الصخرة الصلبة”.
تيم نيكلسون  ،TIM NICHOLSONالمدير
التقني للمعرض ،مطور نظم أول ،متحف دنفر
للطبيعة والعلوم
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الخبرة
يعمل كل شخص في  Biampفي وظيفة ثانية .الدعم .سنساعدك في أي مرحلة
من مراحل العملية ،سواء كنت في حاجة إلى نصيحة حول التصميم أو التثبيت
أو الخدمات اللوجيستية أو حتى كيفية التسويق لعملك التجاري والوصول إلى
عمالء جدد .نرحب بأسئلتك.

نحن نعمل على تحسين األمور الجيدة ونبقى معك إذا لم تسر األمور كما هو
مخطط لها .وألن عملك التجاري ال يكون فقط من االثنين إلى الجمعة من الساعة
 8:00ص إلى  5:00م ،فقد قدمنا مهندسي التطبيقات في جميع أنحاء العالم
وعبر كل منطقة زمنية .لذلك هناك دائمًا خبير يمكنك التحدث معه في أي وقت
تحتاج إليه .فنحن لن نسلمك أب ًدا إلى أحد مراكز االتصال.

06

عند التحدث مع أي من مهندسي تطبيقات  ،Biampفلن تراه يقلّب في مجلدات
من أجل العثور على إجابات .حيث يمتلك كل منهم ،باإلضافة إلى معلوماته
وخبرته الفنية ،مجموعة  Biampالكاملة من المعدات التي تم تشكيلها لمعالجة
الموقف أو اإلشكال الذي تمر به .ويتوصلون بهذه الطريقة إلى حل قاموا
باختباره بأنفسهم .إذا لم يكن هذا هو مستوى الدعم والخبرة والعالقات الذي
اعتدت عليه ،فأنت لم تتصل بشركة  .Biampدعنا نغيّر ذلك.

“كل مهندس عملت معه من مهندسي تطبيقات BIAMP
أفادني بشكل كبير سواء كان ذلك بخصوص إحدى نظريات
التصميم أو بخصوص البرمجة”.
كريستوفر ديلي  ،KRISTOPHER DAILYمهندس
تصميمات/مشروعات AVI-SPL ،CTS
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“كان رصيد التدريس مقابل التدريب العملي مناس ًبا .وقد حافظ تناوب المدربين على
أن تبقى وتيرة التدريس وتقديمه مثيرين لالهتمام ومنعشين”.
مايك ساتون  ،MIKE SUTTONمهندس مبيعاتTELUS ،
إن التزامنا بجودة تجربة العمالء يتجاوز التصميم والتثبيت ،ولهذا السبب قمنا بتأسيس Biamp Education
( Experienceتجربة تعليم خاصة بشركة  .)Biampتقوم هذه البرامج التدريبية التي تستمر لعدة أيام بتعليم
المصممين وموظفي التثبيت كيفية توفير الوقت وكيفية القيام باألمر على نحو صحيح وكيفية التأكد من عمل النظام
باإلمكانيات التي تعهد بها.
إن مدربينا ليسوا مجرد معلمين ،فهم من مهندسي  Biampالذين يقومون بتصميم وبناء أجهزتنا وبرامجنا .ومعرفتهم
الشاملة تمنح المشاركين فرصة تعلم أفضل الممارسات .لقد قمنا بتحديد حجم الصف لتوفير تدريب عملي وشخصي.
يتم تعليم الصفوف في المقر الرئيسي لشركتنا وفي أماكن مختلفة حول العالم .كما أننا نقدم وحدات للتعلم عبر اإلنترنت
والتي يمكنها أن تصحبك في كل خطوة مما يجعل التعليم متاحً ا في أي وقت تحتاج إليه.
النتيجة :يتعلم شركاء  Biampبناء أنظمة أكثر كفاءة وبشكل أسرع .يعني هذا أن في إمكانك إدارة وقتك ومواردك
بشكل أفضل فضالً عن تقليل تكاليف خدمة العمالء بعد التثبيت.
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نود أن
نسمع منك.
نفخر بالعمل الذي قمنا به وبالعالقات التي أقمناها .وللتطلع إلى األمام،
نود أن نبين لك كيف توفر أنظمة الوسائط الشبكية صو ًتا واضحً ا وطبيعيًا
يؤتي ثمارها في شكل نتائج ملموسة .برجاء االتصال لمعرفة كيف يمكننا
مساعدتك .نحن مستعدون.
الهاتف+1 503.641.7287 :
الموقع اإللكترونيhttp://biamp.com :
MIT, Cambridge, Massachusetts, USA

Basilica De Montserrat, Catalonia, Spain
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Lisbon Metro, Lisbon, Portugal

Denver Museum of Art, Denver, Colorado, USA

Taipei 101, Taipei, Taiwan

Utah State Capitol, Salt Lake City, Utah, USA

اتصل بنا
9300 S.W. Gemini Drive
:العنوان
Beaverton, OR 97008 USA
+1 503.641.7287
:الهاتف
biampinfo@biamp.com :البريد اإللكتروني
http://biamp.com :الموقع اإللكتروني
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