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Nanoxx رسيور سازنده و فروش عمده

تکنولوژی کار در  ابتدا  از  هاوفبار  مارسل
فروشی آنتن فروشگاه پدرش يک است. بوده ماهواره
80 دريافت  دهه اواخر در هنگاميکه و گرداند می را
به آنجا در شد، مارسل هاوفبار شروع ای ماهواره
می ای کمک ماهواره سيستمهای در نصب پدرش

آن درباره مارسل  کرد.
می چنين دور سالهای
های " من ال ان بی گويد:
عدد دارای که را اوليه

" آورم. می خاطر به بودند 2.4 نويز
به  را  کارش حرفه ای او دوران  1994 سال در
يک توزيع کننده عمده آنتن عنوان مدير توزيع در
می کار آن در او که شرکتی هنگاميکه کرد. شروع
مارسل هاوفبار  فروش رفت، 2003 به سال در کرد
تا تجارت خودش را آورد به دست اين شانس را
" سازد: می نشان خاطر او نمايد. اندازی راه
شخصی ثالث به کمک و ياريم آمد همسرم به
را   MatriXX Systems مان نفره  سه شرکت 

فرانکفورت از هايی نشانه X دو
بازيار مسعود برگردان:

دو X همچنين  اين NanoXX دو X است. رسيورهای سازنده تجاری عالمت
دو X را  به چشم می آيد. بر آن شديم تا راز اين MatriXX نيز شرکت نام در

در فرانکفورت شمال در ليدرباخ کوچک شهر در هاوفبار" "مارسل به که بيابيم
MatriXX است و نام NanoXX را برای خط  و مدير موسس او آلمان رسيديم.

X بزرگ  حرف دو که است هوشمندانه کامال نامی برگزيد. اين رسيورهايش توليد
کند. می خودنمايی خوبی به آن در

توزيع ما روز موفقيتهای آن يکی از کرديم. تاسيس
بود." Dreambox

يک توزيع  و امروز نيز آن موقع MatriXX در
يک نصاب که است مايحتاجی تمامی کننده عمده
اما کند. پيدا احتياج آن به است ممکن ماهواره
هاوفبار مارسل خاطر آزردگی موجبات چيزی
ای ماهواره رسيورهای برای طرحهايی او شد، می
از هيچ يک اما دارد:" می بيان او ذهن داشت. در
پياده حاضر به کردم می کار آنها ا ب سازندگانی که
منفی نکته نشدند." من های ايده از يک هيچ سازی
داشت: وجود وی آورندگان فراهم درباره نيز ديگری
خواستار و راضی نبودم پشتيبانی مشتريان از من "
برند  2006 او سال در اين بنابر بودم." آن ارتقای
کننده توليد من " کرد: عرضه را خودش رسيورهای
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سازی ايده پياده برای او با که کردم پيدا جنوبی در کره را
بهتر مشتريان بر خدمات عالوه " کردم. هايم همکاری
مارسل اکنون خدمات پس از فروش،که بخش در ويژه به
هر مشتريان از بازخورد با استفاده تواند می هاوفبار
او همچنين بپردازد، آن بهبود به تر مستمر بهتر و چه
عمل بپوشاند. خود جامه های تکنيکی به ايده توانست
يتهای ل قاب بسيار به الخصوص هاوفبار علی مارسل
" اين است: چنين او اعتقاد است. مند عالقه ای شبکه
اينترنت است. ا ب رسيورها ترکيب او ديدگاه آينده است."
در حال مديا مالتی عصر " نمايد: می بينی او پيش "
آن بر ما پردازد:"  می  مثالی ذکر  به و است"  ظهور
HD 9500 را با وب  مدل برتر خود تا رسيور هستيم
نهفته ايده اين پشت در فکری چه نماييم. سازگار کم
وسيله يک عنوان به ای شبکه کم وب از استفاده ؟ است
را وب کم خود تواند می شخص مثال امنيتی. به عنوان
دکمه ساده يک فشردن با تنها و نمايد بيرون نصب در

و مدير موسس مهندسی، مدرک دارای مارسل هاوفبار
 NanoXX برند نام مبدع MatriXX Systems و
توزيع اوست سر نقشه ای که پشت رسيورهاست. در

دهد.  می کنند، نشان می MatriXX کار با که را کنندگانی
از مشتريان  40 درصد دهد:" می توضيح هاوفبار مارسل

اروپا،  در ديگر مناطق ديگر 50 درصد آلمانند، در ما
و بدون  " دارند. قرار اروپا از خارج 10 درصد باقيمانده

 50 کنون تا " گويد: می جغرافيايی توزيع گرفتن نظر در
و فروشی تجهيزات بوده عمده محل ما از از فروش درصد
رسيورهای برند NanoXX مان  توزيع از 50 درصد بقيه
چشمگير رشدی فروش داريم بخش دوم انتظار باشد. می

باشد." داشته

دفاتر در  فرانکفورت. نزديکی در MatriXX در ليدرباخ ساختمان
دارد. قرار پشتی قسمت در انبار اند؛ شده واقع ساختمان جلويی قسمت

دارد. کارمند 8 شرکت حاضر حال در
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فروش مدير سام" "دانيل
بيان می دارد:" در است و

کنندگانی توزيع با حاضر حال
سوئد، اتريش، سوييس، در

می کار کبير بريتانيای و
ديگر کنندگان توزيع و کنيم
در می پذيريم." را کشورها

رسيور مدل هفت حاضر حال
برترين آنها گردد. ارائه می

NanoXX 9500 HD است 
آن اخيرا به ستاليت که تله
بر حاضر حال در پرداخت.

افزاری نرم رسانی بروز روی
محض به و شود می کار

آن از ستاليت تله آماده شدن
کرد. خواهد گفتگو شما با

شومان" "نيکو تدارکات مدير
دارد، در انبار زيادی کار
می سازد:" خاطر نشان او
را نقل و حمل تنها نه من
بلکه کنم می ريزی برنامه
دارم، دست هم تکنولوژی در
بزرگتر سفارشات هنگاميکه
ديگر همراه به من باشد
انتقال برای همگی کارمندان
چه هر سرعت با توليدات
می کار مشتريان به بيشتر
کنم."

مشکالتی گاهی هم توليدات بهترين حتی
تکنيسين خدمات نباشيد، نگان دارند. اما

می پيدا را هر مشکلی نستوال" "آندره
کند.
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IP با  بر مبتنی شبکه ای دوربين توسط گرفته شده تصوير دور، کنترل راه روی بر
هاوفبار خاطر مارسل می گردد. آميخته پخش در حال تلويزيونی تصوير برنامه
دوربينی است. همچنين شدن و مهمتر مهم در حال امنيت " مقوله سازد: می نشان
کاربران جالب از بسياری برای تواند می است شده نصب ورودی درب در مقابل که
نظر دارد ای ماهواره گيرنده های از استفاده معمول به فراتراز هاوفبار مارسل باشد. "

نمايد. می ارائه حد انتظار يتهای بيشتر از ل قاب کاربران به و
مورد  استفاده منظوره است : دو نمايانگر استفاده نيز در نام برند رفته کار X به دو

! هوشمندانه بسيار انتظار. از دور کاربری و انتظار

اما است، خوبی چيز خالقيت
ساماندهی به نياز وجود اين با
همواره وجود دارد. "آنا ماريا
زمان مارسل، از هاوفبار، همسر
کنون تا کمپانی کار به شروع
را ها پرونده نگهداری مسئوليت
دارد. عهده بر

گيسال " فروش دستيار
هدستی همواره " هانلی
همواره دارد:"من گوش در
با تلفنی گفتگوی حال در
جهان سراسر از مشتريان
هستم."

در را مسيرش هاوفبار مارسل
شناسد، دريافت ماهواره می راه
پدرش همراه به پيش سالها او
ماهواره اين آنتن ( چپ (سمت
کرد. برپا را C باند


