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Nice wyodrębniła w swoich strukturach
nową jednostkę organizacyjną Smart Home
Jej celem będzie zaoferowanie klientom
rozwiązań dla inteligentnej, przyjaznej i
wygodnej przestrzeni życiowej dla całej
rodziny
Prostota. To słowo-klucz, które powinno
opisywać współczesną relację z naszymi
domami. Intel igentny dom staje się dziś
synonimem bezpieczeństwa, troski o bliskich,

życia w bardziej zrównoważonym świecie energooszczędnych rozwiązań, znalezienia
idealnej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Przeczytaj również:

Program lojalnościowy EKIPA FIBARO

dla instalatorów smart home

wystartował!

Yubii Home - nowe serce Twojego

Inteligentnego Domu

Wspólna kampania reklamowa Nice

Polska i FIBARO

 
Aby umocnić więź i nawiązać jeszcze bliższy kontakt z użytkownikami, powstała
nowa jednostka organizacyjna w ramach struktur Nice – Smart Home. Jej zadaniem
jest zaoferowanie nowych rozwiązań, których priorytetem będą potrzeby i wygoda
mieszkańców inteligentnych domów.
 
Nowa jednostka Smart Home będzie miała na celu zintegrowanie rozwiązań i
produktów Nice, dzięki którym cały dom będzie połączony ze sobą w celu
zarządzania oświetleniem, roletami, bramami, kamerami bezpieczeństwa,
og rzewan iem  i   ch łodzen iem,   sys temami  nawadn ia jącymi ,   sys temami
multimedialnymi, monitorowaniem otwarcia drzwi i okien, wykrywania obecności
szkodliwych gazów i zalania oraz wszystkich codziennych czynności, które można
zautomatyzować.
 
Na czele zespołu stoi Adam Krużyński, Dyrektor Zarządzający Nice Polska oraz Prezes
Zarządu FIBARO,  mark i  z  b ranży  smar t  home,  dz ięk i  k tó re j  N ice  dąży  do
zrewolucjonizowania wizji domu za pomocą w pełni zintegrowanych i zaaranżowanych
rozwiązań.
 
„Rynek smart home – komentuje Adam Krużyński – to strategiczna szansa. Każdy
będzie mógł zmienić sposób swojego życia, czyniąc je prostszym i bardziej
funkcjonalnym. Nasze ciągłe dążenie do innowacji skłoniło nas do zaoferowania
rozwiązań, które są coraz bardziej zintegrowane, łatwe do wdrożenia i przyjazne dla
użytkownika”.
 
„Nowa jednostka organizacyjna pomoże klientom Nice zbliżyć się do inteligentnego
domu i zapewnić im lepsze wrażenia z życia. Tak jak nasz niedawno wprowadzony na
rynek flagowy produkt - serce inteligentnego domu Nice - centrala Yubii Home, zdolna
do zarządzania wszystkimi podłączonymi urządzeniami w domu w sposób
zintegrowany” dodaje Juan Pablo Boz, Dyrektor ds. Marketingu w Nice, posiadający
duże międzynarodowe doświadczenie w sektorze smart home, który niedawno
dołączył do firmy.
 
Yubii Home jest pierwszą centralą w palecie rozwiązań oferowanych przez Nice
łączącą technologie FIBARO, Nice, a wkrótce także elero. Dzięki kompatybilności z

protokołami Z-Wave® i WiFi™ centrala pozwala na otwartą integrację z ponad 3000
urządzeń innych marek.
 
Yubii Home umożliwia użytkownikom zarządzanie całym inteligentnym domem przy
pomocy m.in. aplikacji mobilnych, pilotów oraz asystentów głosowych Amazon Alexa,
Asystenta Google i Siri: obsługa przy użyciu rąk nie jest już konieczna, a zdalne
zarządzanie wszystkimi inteligentnymi urządzeniami pozwala użytkownikom być w
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Ostatnio dodane artykuły:

„Wakacyjny szał podróży” w
AppGallery – wygraj zniżki
za pobranie aplikacji

Huawei wystartował z promocją
„Wakacyjny szał podróży” dla

użytkowników AppGallery. W promocji do
zdobycia są między innymi zniżki na przejazdy
w aplikacji Traficar, karty podarunkowe
Allegro, a także fotograficzne smartfony
Huawei. Promocja potrwa do 5 sierpnia.

Nowa jednostka
organizacyjna Nice Smart
Home

Nice wyodrębniła w swoich strukturach nową
jednostkę organizacyjną Smart Home Jej
celem będzie zaoferowanie klientom rozwiązań
dla inteligentnej, przyjaznej i wygodnej
przestrzeni życiowej dla całej rodziny

Do 10 lipca na huawei.pl
promocyjne oferty m.in. na
nowoczesne laptopy marki

Szukasz laptopa do pracy i nauki, np.
ultracienkiego i lekkiego MateBook X Pro lub
wydajnego sprzętu do rozrywki - MateBook D
14? Od 6 do 10 lipca w sklepie huawei.pl
czekają promocyjne oferty na wybrane
modele laptopów w atrakcyjnych cenach - w
tym również MateBook 13 w edycji 2021.

Najczęściej czytane artykuły:

Firma Technics wzbogaca swoją linię
produktów o dodatkowy model
gramofonu: SL-1200MK7

Firma Technics zaprezentowała nowy
gramofon z napędem bezpośrednim – SL-
1200MK7. Nowy model posiada nie tylko te
same funkcje, co jego poprzednik, ale
wyróżnia się także bardzo prostą obsługą.

TXM konsekwentnie odbudowuje wyniki

Spółka TXM, zarządzająca siecią odzieżowych
sklepów dyskontowych opublikowała
sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 r.
Pomimo znacznie dłuższych niż rok wcześniej
ograniczeń w handlu spowodowanych
pandemią, wynik na sprzedaży w tym okresie
poprawił się o prawie 9,1 mln zł w ujęciu r./r.

Hörmann Polska z nagrodą
Grand Prix w konkursie POiD
Building Awards 2021

Firma Hörmann Polska nagrodzona została w
konkursie architektonicznym POiD Building
Awards 2021.

Rdza rustykalna nowym
dekorem w ofercie firmy
Aliplast
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domu, nawet w momencie, w którym się w nim nie znajdują.
 
“Naszym celem – podsumowuje Krużyński – jest rozwiązanie dostosowane do stylu życia
klienta, pozwalające mu tworzyć spersonalizowane scenariusze inteligentnej, przyjaznej i
wygodnej przestrzeni życiowej dla całej rodziny od świtu do nocy”.
 
Przysłanianie okien o poranku, wyłączanie systemu bezpieczeństwa, wpuszczanie
słońca do sypialni dzięki automatycznie otwierającym się roletom, otwieranie bramy
garażowej, aby wypuścić psa, włączanie ogrzewania lub chłodzenia, aby zastać w
domu idealną temperaturę po powrocie z pracy,    czy chociażby sprawdzanie kamer,
gdy nie ma nas na weekend, nie będzie już marzeniem, ale standardem Twojego
życia w domu.

Nadesłał:
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Wasze komentarze (0):

System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl

W ostatnich dniach paleta Aliplast Loft View
została uzupełniona nowym dekorem. Jest to
RDZA RUSTYKALNA/ RUST01.

Prawie 17,5 mln zł z funduszy
norweskich już w drodze do polskich firm

8 czerwca PARP podpisał 5 pierwszych umów
z beneficjentami programu „Rozwój
przedsiębiorczości i innowacje”.

Centrum Biznesu w
Kaliningradzie

W systemach Ponzio powstaje
największy obiekt biznesowy w stolicy
Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji.

Kobiety w IT – czy jest ich
coraz więcej? Gdzie mogą
znaleźć zatrudnienie?

Sektor IT rozwija się bardzo szybko, jest
stosunkowo odporny na zawirowania
gospodarcze, na przykład te związane z
pandemią i wciąż potrzebuje nowych
pracowników. Rynek pracy w Polsce daje
duże szanse rozwoju w tej branży.

Olejek CBD - konopie, które
leczy ciało i umysł

Ekstrakty z konopi w ostatnich
latach bardzo zyskały na popularności ze
względu na swoje właściwości lecznicze.

Lena Lighting uruchomiła
specjalny program
współpracy dla architektów
i projektantów oświetlenia

Producent oświetlenia z Wielkopolski stworzył
system współpracy, którego założeniem jest
zapewnienie wsparcia i ułatwienie kooperacji z
projektantami i architektami na każdym etapie
ich pracy.

Produkty Colian ze znakiem
Przekreślonego Kłosa

Colian - polski producent słodyczy, przypraw,
napojów i lodów dołączył do grona firm,
mogących posługiwać się licencjonowanym
symbolem Przekreślonego Kłosa.

Olejek CBD - konopie, które
leczy ciało i umysł

Ekstrakty z konopi w ostatnich
latach bardzo zyskały na popularności ze
względu na swoje właściwości lecznicze.

Post-BREXIT: na czym stoimy?

Czy po tygodniach dużej niestabilności,
możemy uznać, że sytuacja po Brexicie jest
pod kontrolą? Przemysław Milczarek, kierownik
ds. celnych w GEFCO i ekspert ds. Brexitu,
wyjaśnia, czego można się spodziewać w
zakresie opóźnień, kosztów i regulacji.

Benefit Systems dołącza do 30% Club
Poland

W Polsce wystartował 30% Club, promujący
różnorodność w biznesie.

Make do order, czyli dębowa
podłoga na indywidualne
zamówienie

Określeniem Make to Order (MTO) oznacza się
produkty tworzone zgodnie z indywidualnymi
potrzebami zamawiających; ich produkcja
rozpoczyna się w momencie złożenia
zamówienia. W ten sposób powstaje coraz
większa gama wyrobów.

Sylen Studio realizuje plan
motywacyjny dla
pracowników

Sylen Studio S.A. zgodnie z założeniami
przyjętej strategii rozwoju, zamierza zwiększyć
zatrudnienie pozyskując specjalistów do
produkcji gry Komornik, której premiera
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przewidziana jest na 2023 rok. Spółka
zapowiada wdrożenie planu motywacyjnego
dla pracowników.
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