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Sigfox rozšiřuje svou síť na Slovensko
Partnerem je český SimpleCell Networks a.s.
Praha, Bratislava 8. prosince 2016 - Čelní světový poskytovatel konektivity pro Internet
Věcí (IoT) Sigfox a český operátor této sítě společnost SimpleCell Networks oznámili
spuštění sítě Sigfox na Slovensku. Síť už nyní pokrývá zhruba 30 % populace
Slovenské republiky.

Rozšiřování sítě na Slovensko začalo krátce po spuštění prvních komerčních projektů v České
republice, kde samotná síť pokrývá nyní už téměř 88% populace. Na Slovensku díky spolupráci se
společností Towercom má síť nyní cca 30% pokrytí. Společnost SimpleCell Networks Slovakia
bude na Slovensku výhradním operátorem sítě Sigfox.
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“Výhodou
Č
vyu ívání zku eností z eské republiky jsou Čzejména velmi úzké vazby mezi eskou a
Slovenskou
ř
republikou. Rychlé p ijetí technologie
žň
Sigfox na Slovensku umo uje zejména
propojení
ů
obou trh na úrovni
ů výrobc
ž
hardwaru a integrátor slu eb.” říká k projektu Jan John,
Group Director SimpleCell.
Na slovenském trhu už některé strategicky důležité firmy spouštějí první pilotní projekty založené
na technologii Sigfox:
Liptovská vodárenská spoločnosť směřuje k širokému nasazení senzorů, které zvýší efektivitu
primární distribuční sítě. Detekce úniků nebo krádeží vody přispěje jak ochraně životního
prostředí, tak snížení cen koncovým zákazníkům.

Největší společnost na Slovensku v oboru teplárenství a facility managementu, ENGIE, bude
senzory Sigfox využívat k odhalování ztrát při vytápění a klimatizaci skladových, nebo
kancelářských prostor. Významně tak přispěje k energetické úspornosti budov.
O SimpleCell Networks
SimpleCell Networks a.s. je prvním českým veřejným mobilním operátorem sítě určené pro Internet věcí. Tuto
síť začal budovat ve spolupráci s T-Mobile a je založena na globální sítí Sigfox, která funguje ve 26 zemích světa
se. S její pomocí mohou být do Internetu věcí zapojena různorodá zařízení a senzory za příznivých cenových
podmínek. Cílem je umožnit masové nasazení milionů zařízení v České republice. Napomáhá tomu i jednoduché
programátorské rozhraní, s jehož pomocí lze zařízení integrovat do podnikových systémů v řádu hodin.
Více informací na www.simplecell.eu, případně na @simplecelleu na Twitteru i na Stránce SimpleCell na
Facebooku.
O SimpleCell Networks Slovakia
SimpleCell Networks Slovakia a.s. je prvním slovenským operátorem sítě určené pro Internet věcí (IoT)
postavené na technologii SIGFOX. Síť Sigfox doplňuje existující širokopásmová připojení jednoduchým, levným
a energeticky nenáročným systémem zajišťujícím přenos malého množství dat na velké vzdálenosti. Více
informací na www.simplecell.sk

