פרוסט אנד סליבן העניקו לחברת  BOSאת פרס "החברה היזמית של
שנה" בתחום זיהוי ואיסוף נתונים אוטומטי וRFID-
חברת  ,(Nasdaq:BOSC) BOSמודיעה היום כי נבחרה לקבל את פרס החברה היזמית של השנה
בתחום זיהוי ואיסוף נתונים אוטומטי ( )AIDCבאזור  ,EMEAעל ידי פרוסט אנד סליבן ,ארגון מחקר
בינלאומי מוביל.
פרס החברה היזמית הינו הכרה יוקרתית בהישגי  BOSבתעשיית ה RFID-וה ,AIDC-הניתן
בהסתמך על מחקר ממושך שנעשה על ידי צוות המחקר של פרוסט אנד סליבן בתחום איסוף
הנתונים ואבטחה .הפרסים לפעילות של פרוסט אנד סליבן מוקירים חברות ,במגוון אזורים ושווקים
בינלאומיים ,המציגות הישגים יוצאי דופן וביצועים יוצאים מהכלל בתחומים כמו :מנהיגות ,חדשנות
טכנולוגית ,שירות לקוחות ופיתוח מוצרים אסטרטגיים .אנליסטים מהתעשייה השוו שחקנים בשוק
ומדדו ביצועי תוך כדי ביצוע ראיונות מעמיקים ,אנליזה ומחקר משני מקיף על מנת לקבוע את
המצטיינים בתעשייה זו.
" BOSמציגה רעיונות מצויינים המתבטאים במוצרים חדשניים המסייעים ללקוחותיה למקסם את
התהליכים בארגון ולבצע החלטות עסקיות טובות יותר" ציין ראמן מונגה ,מנהל המחקר של פרוסט
אנד סליבן בתחום הזיהוי האוטומטי" .פרס זה ניתן כהוקרה על המיקוד יוצא הדופן של החברה
במוצרים חדשניים ובגישת דינמיקת צמיחה מצויינת".
 BOSנבחרה בהתבסס על הערכות עצמאיות ודירוג חברות דומות בקטגוריה של רוח יזמית,
אסטרטגית צמיחה ,חדשנות בתהליכים עסקיים וערך מוסף ללקוח BOS .השיגה ניקוד גבוה בהפרש
ניכר ממתחרותיה בקטגוריה זו .תוכנת  BOS IDשל החברה הינה פלטפורמה חזקה עבור
אינטגרטורי מערכות להרכבת אפליקציות ,כאשר אין צורך בתיכנות מחדש עבור כל לקוח ולקוח.
"פורטפוליו המוצרים של חברת  BOSממנף  52שנות ניסיון ביישום פרוייקטים ומדגים הבנה ברורה
בהתמודדות עם אתגרים" ציין מונגה" .היכולת של פלטפורמת  BOS IDושרת  ,BOS RFIDלעבוד
עם סוגים שונים של קוראים ,פרוטוקולים ,רשתות אלחוטיות ואפליקציות מספקת גמישות
ופונקציונאליות של פתרון הניתן להתאמה אישית והכל במחיר תחרותי כולל נמוך".
יובל וינר ,מנכ"ל חברת  ,BOSציין "אנו נרגשים על בחירתנו על ידי פרוסט אנד סליבן לפרס
משמעותי זה BOS ID .הינה פלטפורמה חזקה הניתנת לשימוש במגוון רחב של תעשיות .אנו
מרוצים כי מובלי דעה עולמיים ולקוחות מהשורה הראשונה הולכים ומכירים בערך הרב של
פתרונותינו".
אודות :BOS
 ,B.O.S. Better Online Solutions Ltd, ((NASDAQ: BOSCהינה ספקית מובילה של פתרונות
 ,RFIDרכיבים אלקטרוניים ופתרונות שרשרת אספקה לארגונים בינלאומיים .פתרונות החברה
בתחום ה ,RFID-הרכיבים האלקטרוניים ושרשרת האספקה מסייעים ליותר מ 5222-לקוחות ברחבי
העולם לשפר את יעילות הלוגיסטיקה ,הניטור והשליטה בארגון .יחידת ה RFID-וה Mobile-של
 BOSמציעה פרויקטי  turnkeyופרויקטים מותאמים אישית ללקוחות הכוללים ציוד תקשורת וחומרה
של  RFIDו ,AIDC -תוכנות ביניים של  BOSותוכנות המותאמות לתחום העיסוק של הלקוח .חטיבת
הרכיבים בחברה מספקת שירותי הטמעת רכיבי אלקטרוניקה ו RFID-לתעשיית התעופה ,הביטחון
והרפואה ,לתחום הטלקום והתקשורת וכן ,לארגונים ולקוחות בכל רחבי העולם.
www.boscorporate.com

