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Ζωτικές Επικοινωνίες - Οπουδήποτε στη Γη
Στη σημερινή εποχή, οι ασφαλείς και αξιόπιστες επικοινωνίες με τα απομακρυσμένα σας γραφεία και τις
τηλελειτουργίες ανά την υφήλιο είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την επιβίωση όσο και για την επιτυχία. "Ζωτικές"
επικοινωνίες—από το "vita", λατινικό για "ζωή"—είναι εκείνες οι επικοινωνίες που είναι απολύτως ουσιώδεις για την
καθημερινή ζωή της επιχείρησής σας. Πρόκειται για επικοινωνίες που απλούστατα δεν μπορούν να θεωρηθούν
δεδομένες. Διακυβεύονται πάρα πολλά.
Με περισσότερο από έναν αιώνα στην καινοτομία και προσφέροντας το πιο κατανοητό χαρτοφυλάκιο παροχής εξ
αποστάσεως λύσεων επικοινωνιών στη βιομηχανία, η Stratos Global Corporation είναι παγκοσμίως ο πιο αξιόπιστος
ηγέτης στην παροχή ζωτικής φωνής, δεδομένων και διαπροσωπικών (IP) επικοινωνιών, ανεξάρτητα από το που
κάνετε τις συναλλαγές σας στον κόσμο.
Πεδίο εφαρμογής προσφορών και αγορές που εξυπηρετούνται
Με ένα ιστορικό επιτυχούς ανάπτυξης και ένταξης ηγετικών παροχέων παγκοσμίως αλλά και τοπικά, η Stratos
προσφέρει τώρα το πιο ευρύ πεδίο κινητών και σταθερών δορυφορικών, μικροκυματικών και ασύρματων
υπηρεσιών - περιλαμβανομένων των Inmarsat (Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακών Δορυφόρων), Iridium,
Globalstar, HughesNet, MSAT, VSAT και άλλων - σε περισσότερους από 20.000 πελάτες στις επτά ηπείρους και
τους ωκεανούς του πλανήτη.
Το πλήρες χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει: Λύσεις Inmarsat-A/-B/-C/mini-C/-E/-E+/Fleet/-H/-H+/-I/-L/M/mini-M/GAN/R-BGAN/BGAN/Swift64/FleetBroadband/SwiftBroadband/Inmarsat Satellite Phone Services,
Iridium, Globalstar, MSAT, StratosITek, VSAT (τερματικό με κεραία πολύ μικρού ανοίγματος), HughesNet,
συχνότητα ζώνης C, μικροκύμα και λύσεις CLEC (ανταγωνιστικός τηλεπικοινωνιακός αστικός φορέας).
Η Stratos παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες πρώτης τάξεως μέσω των δικών μας γραφείων παγκοσμίως, καθώς και
μέσω ενός δικτύου αποτελούμενου από 400 και πλέον εξουσιοδοτημένους συνεργάτες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Κρατικές υπηρεσίες, ένοπλες δυνάμεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ανακούφιση καταστροφών και διάφορες
αγορές, όπως αεροναυτική, ενέργεια και φυσικοί πόροι, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναυτιλία,
μηχανική/συμβουλευτική καθώς και χρήστες αναψυχής εμπιστεύονται την Stratos για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη
και υποστήριξη των πιο ουσιωδών τους συστημάτων επικοινωνιών.
Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και υποστήριξη πρώτης τάξεως
Προσέξατε ποτέ πώς μερικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών εστιάζουν πρωτίστως στα ονόματα προϊόντος που
παρέχουν—σαν να μην έχουν να προσφέρουν κάτι από μόνες τους; Η Stratos δεν το κάνει αυτό. Εμείς αναζητούμε
συνεχώς νέους τρόπους βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών μας.
Επιπλέον, εκτός από το τεράστιο χαρτοφυλάκιο ηγετικών τεχνολογιών επικοινωνιών μας, έχουμε αναπτύξει την
μεγαλύτερη και πιο ξεχωριστή σουίτα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας της βιομηχανίας. Για παράδειγμα, με το
BGAN (Παγκόσμιο δίκτυο ευρείας ζώνης) της Stratos, θα έχετε πρόσβαση στον πίνακα οργάνων μας για το BGAN
της Stratos. Αυτή η μοναδική υπηρεσία παρέχει κατανοητές δυνατότητες προστιθέμενης αξίας, όπως στιγμιαία
ηλεκτρονική αυτοπρόβλεψη, λειτουργίες παρακολούθησης πιστώσεων, ένα ευρύ φάσμα επιλογών αναφοράς,
πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης σε διαφορετικούς τελικούς χρήστες και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τη
φωνή BGAN σας, την κίνηση δεδομένων και τα σχετιζόμενα έξοδα.
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Φυσικά προσφέρουμε ένα πλήρες εύρος υπηρεσιών υποστήριξης, από το σχεδιασμό του συστήματος μέχρι και την
εγκατάσταση στο χώρο σας. Επιπλέον, το Κέντρο Υποστήριξης Διεθνών Πελατών μας παρέχει ένα μοναδικό σημείο
επαφής για την υποστήριξη των πελατών 24 ώρες x 7 ημέρες x 365 ημέρες το χρόνο και εξειδικευμένη τεχνική
υποστήριξη.
Stratos. Καινοτομία και ηγετική θέση για περισσότερο από έναν αιώνα. Δυναμικές, ποικίλες λύσεις που πληρούν
κάθε σας ανάγκη. Αποδεδειγμένη, αξιόπιστη υπηρεσία και υποστήριξη. Σε κάθε σημείο του πλανήτη.
Γραφεία ανά τον κόσμο
Η Stratos είναι μια εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας με παγκόσμια τοπική παρουσία. Στις τοποθεσίες των γραφείων
μας περιλαμβάνονται οι εξής:
Αυστραλία: Ντάργουιν, Μόραϊφιλντ, Περθ, Σίδνεϋ. Βραζιλία: Νιτερόλ. Καναδάς: Οτάβα ON, Σεν Τζον NL.
Ισημερινή Γουινέα: Μαλάμπο. Γερμανία: Χάμελν. Χονγκ Κονγκ: Χονγκ Κονγκ. Ινδία: Μούμπαϊ. Ιταλία: Λα
Σπέτσια. Ιαπωνία: Τόκιο. Κένυα: Ναϊρόμπι. Ολλανδία: Μπούρουμ, Χάγη. Νέα Ζηλανδία: Όκλαντ. Νορβηγία:
Λισάκερ. Ρωσία: Μόσχα. Σιγκαπούρη: Σιγκαπούρη. Νότια Αφρική: Κέιπταουν. Ισπανία: Μαδρίτη. Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα: Ντουμπάι. Ηνωμένο Βασίλειο: Λονδίνο, Αμπερντίν. Ηνωμένες Πολιτείες: Μπιθέσδα MD,
Ένγκελγουντ CO, Χιούστον TX, Λαφαγιέτ LA, Νέα Ορλεάνη LA, Νέα Υόρκη ΝΥ, Πλαντέισιον FL, Σιάτλ WA
Υποδομή δικτύου
Η Stratos είτε κατέχει ή λειτουργεί δορυφορικές εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο στις οποίες περιλαμβάνονται:
•
Αμπερντίν, Σκωτία – δορυφορική τηλεθύρα (ζώνες συχνοτήτων KU/C)
•
Όκλαντ, NZ – Η LES παρέχει κάλυψη Inmarsat-A/-B/-C/-M/-mM/GAN/Fleet/Swift64 για POR. Διατηρεί
μισθωμένες γραμμές 109 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, 143 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ και 142 ΔΥΤΙΚΑ.
•
Αussagel, Γαλλία – H LES παρέχει κάλυψη Inmarsat-H/-H+/-I για AOR-E και AOR-W.
•
Μπούρουμ, Ολλανδία – H LES παρέχει κάλυψη Inmarsat-A/-B/-C/-M/-mM/GAN/Fleet/Swift64 για AOR-E,
AOR-W και IOR. Διατηρεί μισθωμένες γραμμές 25 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. Δορυφορική τηλεθύρα.
•
Ντένβερ, CO, ΗΠΑ – δορυφορική θύρα (ζώνη συχνοτήτων Ku)
•
Λαφαγιέτ, LA, ΗΠΑ – δορυφορική και μικροκυματική τηλεθύρα (ζώνες συχνότητας KU/C). Κέντρο
υποστήριξης πελατών ευρείας ζώνης
•
Laurentides, PQ, Καναδάς - H LES παρέχει κάλυψη Inmarsat A για AOR και διατηρεί μισθωμένες γραμμές 98
ΔΥΤΙΚΑ. Δορυφορική θύρα.
•
Περθ, NZ – H LES παρέχει κάλυψη Inmarsat-A/-B/-C/-M/-mM/GAN/Fleet/Swift64-H/-H+/-I για IOR και POR.
•
Σεν Τζον, NL, Καναδάς - διεθνές κέντρο επιχειρήσεων και υποστήριξης πελατών. Δορυφορική τηλεθύρα
(ζώνη συχνότητας C)
Οικονομικά στοιχεία (Ποσά
Ετήσια έσοδα:
Σύνολο ενεργητικού:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων:

εταιρικής χρήσης κλειομένης την 31η Δεκεμβρίου 2006)
$537,8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ
$777,7 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ
$197,9 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

Εταιρικές πληροφορίες
Εταιρικά γραφεία:
Μπιθέσδα, MD, ΗΠΑ - Κεντρικά γραφεία επιχείρησης
Σεν Τζον, NL, Καναδάς - Καταχωρημένο γραφείο
Ιδρύθηκε:
15 Ιανουαρίου 1985
Διοικητικά στελέχη
•
Charles W. Bissegger, Πρόεδρος
•
James J. Parm, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
•
Paula M. Sturge, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Οικονομικός Διευθυντής
•
David J. Oake, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Εταιρική Ανάπτυξη
•
Richard E. Harris, Ανώτερος Αντιπρόεδρος, Γραμματέας & Διευθυντής Νομικού Τμήματος
•
John M. Mackey, Ανώτερος Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Τεχνολογίας
•
John D. Prentice, Ανώτερος Αντιπρόεδρος, Υπηρεσία Ενέργειας
•
Ronald H. W. Spithout, Ανώτερος Αντιπρόεδρος, Γενικός Διευθυντής Παγκοσμίων Πωλήσεων
•
William H. Holden, Ταμίας
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Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Stratos:
Εντός Βορείου Αμερικής:
1 800 563 2255
Για διεθνείς πελάτες:
+1 709 748 4226
Τηλέτυπο:
+1 709 748 4884
Φαξ:
+1 709 748 4320
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
info@stratosglobal.com
Ιστοσελίδα:
www.stratosglobal.com

