
connectBlue uhonorowany 
nagrodą Wireless Product 
Leadership  
 

Firma connectBlue ogłosiła, że Frost & Sullivan przyznał 

jej nagrodę European Product Leadership Award for Wireless 
Solutions in Industrial Markets 2012. Według opublikowanych 

wyników, connectBlue wyraźnie zdeklasował w badaniu pozostałe 
firmy. 

Nagroda Product Leadership stanowi cenny dowód uznania dla osiągnięć 

firmy connectBlue na polu rozwiązań bezprzewodowych, które zostały 
wprowadzone na rynki przemysłowe. connectBlue został wyraźnym 

zwycięzcą badania. Jako jedyna firma w ważonej ocenie wszystkich pięciu 
kategorii otrzymał ranking „doskonały”, podczas gdy pozostałe firmy 

sklasyfikowane zostały najwyżej w kategoriach „dobry” lub „przeciętny”. 

„Nasza pozycja rankingowa – 10 na 10 – została osiągnięta w kategorii 

„Jakość Produktów”,” powiedział Rolf Nilsson, dyrektor generalny 
connectBlue. „Jesteśmy szczęśliwi z powodu tego uznania, które co ważne 

zostało wyrażone przez osoby postronne dla naszej działalności. 
Wierzymy, że jest to nagroda za naszą ciężką pracę. Odkąd tylko jesteśmy 

obecni na rynku, dokładamy wszelkich starań, aby dostarczane przez nas 
produkty cechowała jak najwyższa jakość.” 

Frost & Sullivan potwierdza, że „connectBlue opracował supernowoczesne 
moduły bezprzewodowe, które łączą w sobie doskonałe osiągi, wydłużoną 

żywotność oraz kompatybilność z innymi urządzeniami w sieci 
przemysłowej. To wszystko sprawia, że firma connectBlue jest jednym 

z liderów na europejskim rynku przemysłowych urządzeń 
bezprzewodowych. Począwszy od roku 2001, connectBlue oferuje 

produkty oparte na swoich własnych stosach Bluetooth i sterownikach 
oprogramowania bezprzewodowej sieci LAN, które cechuje ulepszona 

zdolność ustanawiania łączności na dużą odległość, wysoka 
przepustowość, niskie opóźnienie, a także niski pobór energii,” powiedziała 

Anna Mazurek, analityk, Automatyzacja Przemysłowa & Kontrola 
Procesowa, Frost & Sullivan. 

Samo badanie poprzedził szereg żmudnych czynności ze strony Frost & 
Sullivan. Na początku dokonano procesu identyfikacji wyzwań i możliwości 

spotykanych w świecie przemysłu. Następnie pracowano nad tym, aby 
dobrać jak najbardziej odpowiedni zestaw kryteriów, a także najlepsze 

firmy. Ostatnią częścią było ocenienie przedsiębiorstw zgodnie 
z przyjętymi założeniami. Wybrane do badania obszary obejmowały:  

 Parametry/Funkcjonalność 



 Innowacyjny element produktów  

 Akceptacja produktu ze strony klientów 
 Zapewnianie dogodnych dla klientów usprawnień 

 Jakość produktów 

 

 
„Oprócz tego, że portfolio connectBlue składa się z bezprzewodowych 

produktów cechujących się wysoką jakością, to firma ta usiłuje 
nieprzerwanie wdrażać coraz to nowe, dodatkowe ulepszenia. Wyróżnia 

to connectBlue na tle firm konkurencyjnych,” podsumowuje Mazurek. 

 

Firma connectBlue jest teraz umieszczona w galerii sław Frost & Sullivan: 
http://www.frost.com/prod/servlet/meawards-hall-of-fame.pag.  
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