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تقدم رود آند شوارتز أجهزة اتصاالت 
متنقلة آمنة للبيانات والصوت لجميع 

أفرع ومستويات القيادة والتحكم للقوات 
ي تنفيذ المهام. 

المسلحة للمساعدة �ف



ي أمر حيوي للكفاءة 
التفوق المعلوما�ت

واالستمرار أثناء المهام ومن العوامل 
الرئيسة لنجاح المهمة الموثوقية واألمن 
والمرونة وقدرة نظام معدات االتصاالت 

ة.  المنت�ش



األمن الوطني 
كعميل ومستخدم تستطيع اتخاذ قراراتك حسب مستوى األمن والجدارة بالثقة 
التي تستحق. تقدم رود آند شوارتز خيار تهيئة وتشغيل حلول اتصاالتك بشكل 

مستقل تماًما - لحماية أنظمتك من أي اقتحام أو تدخل. تحمي خوارزميات 
التشفير عالية التأمين وتقنيات النقل والتردد السريعة اتصاالتك من أي تنصت 

أو تشويش.

االتصاالت القابلة للتشغيل المتداخل
حماية المصالح الوطنية وتبادل المعلومات ضروري لبعثات اليوم عبر جميع 

أفرع القوات المسلحة أو في العمليات المشتركة مع الحلفاء. توفر رود آند 
شوارتز الوصول إلى تقنيات الشكل الموجي الموحد على الصعيد الدولي. 
وهذا يوفر التوافق مع أنظمة أجهزة االتصال الالسلكي المعروفة وتجعل 

أنظمتك استثمار آمن لمهام مستقبلية تضم قوات متعددة.

أجهزة راديو ُمعرفة برمجًيا للمهام الجوية
أصبحت وحدات طيران القوات الجوية والجيوش والقوات البحرية في جميع 

أنحاء العالم تعتمد على حلول رود آند شوارتز لدعم المهام المنوطة بها. يمكن 
تثبيت مختلف األشكال الموجية بمعدل بيانات مرتفع أو ملكية مختلف في 
أي وقت لتوفير القدرة على العمل المشترك في مختلف طرق التشغيل. تم 
بالفعل تسليم ما يزيد عن 7000 جهاز السلكي محمول جًوا ُمعرف برمجًيا 

R&S®M3AR إلى طائرات نفاثة وطائرات مروحية وطائرات هليكوبتر 
.(UAV) والطائرات بدون طيار

رود آند شوارتز، شركة عائلية مستقلة. 
تقدم الشركة األلمانية حلواًل مبتكرة في جميع مجاالت االتصاالت الالسلكية. 
وبفضل خبرتها الطويلة وتطوير المنتجات الداخلية، أصبحت رود آند شوارتز 
مركًزا للتميز عندما يتعلق األمر بإيجاد حلول عالية الجودة في أحدث هندسة 

اتصاالت - المحسنة بمعرفة الخبراء في أمن الفضاء الحاسوبي. 



تمكين العمليات المدنية-العسكرية
يتم استخدام المجال الجوي إلى حد كبير ألغراض مدنية. يجب أن تفي 

الطائرات الحربية بالمعايير المدنية للطيران في المجال الجوي دون قيود، على 
سبيل المثال لالتصاالت مع وحدات مراقبة حركة المالحة الجوية المدنية.

يتم توجيه المتطلبات المدنية لألجهزة الالسلكية المحمولة جًوا في المقام األول 
لضمان سالمة الطائرة وحركة المالحة الجوية بصفة عامة. 

خدمة الدعم المخصصة خالل دورة حياة المنتج
يتطلب كل نظام وكل جهاز صيانة خبراء لضمان استخدامه في المهام طوال فترة 

حياة المنتج بالكامل. وهذا هو السبب في أن رود آند شوارتز تعرض مختلف 
أنواع الدعم: برنامج شركاء الخدمات والصيانة. يستطيع العمالء كشريك رود آند 

 شوارتز صيانة أجهزة االستقبال واالتصاالت الجوية بأنفسهم.
وإذا لزم األمر، تقدم رود آند شوارتز الدعم من خالل إدارة الخدمة المركزية لها 

في ألمانيا.
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االتصال اإلقليمي
ق األوسط | 12345 4129 89 49 +  ❙ أوروبا وأفريقيا وال�ش

customersupport@rohde-schwarz.com
❙ 1 888 TEST RSA (1 888 837 87 72) | أمريكا الشمالية 

customer.support@rsa.rohde-schwarz.com
 أمريكا الالتينية | 88 79 910 410 1 + ❙

customersupport.la@rohde-schwarz.com
 آسيا والمحيط الهادئ | 88 04 13 65 65 + ❙

customersupport.asia@rohde-schwarz.com

شركة رود آند شوارتز المحدودة 
www.rohde-schwarz.com

رود آند شوارتز
تقدم مجموعة اإللكترونيات رود آند شوارتز حلواًل مبتكرة في مجاالت العمل اآلتية: 
االختبار والقياس، البث ووسائل اإلعالم، وسائل االتصاالت اآلمنة، األمن السيبراني 

، وتمتلك الشركة 
ً
رصد واختبار شبكة االتصال. تأسست قبل أكثر من 80 عاما

المستقلة التي يقع مقرها في ميونخ، ألمانيا، مبيعات واسعة وخدمة شبكة االتصال 
بمواقع في أكثر من 70 بلدا.

تصميم المنتجات المستدامة
ي والبصمة اإليكولوجية ❙ التوافق البي�ئ
كفاءة استخدام الطاقة وانبعاثات منخفضة ❙
معمرة ومعقولة التكلفة  ❙

اإلدارة البيئية المعتمدة

ISO 14001
إدارة الجودة

ISO 9001
إدارة الجودة

AQAP-2110
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