אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

ארד ניוזלטר פברואר 2018

שלום ],[First Name
החודש מתקיים אירוע  ‐ MUNI EXPOכנס החדשנות האורבנית של השלטון המקומי ,כאשר במוקד נמצאת
"העיר החכמה" .ערים רבות בישראל נמצאות בעיצומו של מעבר לעיר חכמה ,ומגמה זו מתרחבת גם לערים
קטנות ,מועצות מקומיות ,מושבים וקיבוצים.
חברת ארד מובילה את וורטיקל המים עם מגוון רחב של פתרונות בתחום הסנסורים )מדי מים ,לחץ ,ספיקה,
מכסה הידרנט חכם ועד( ,תשתית התקשורת ,תוכנה ואנליטיקה.
אנו מזמינים כל אחד ואחת מכם לבוא ולפגוש אותנו ,להתרשם ממגוון הפתרונות שאנו מציעים ומהתכנים
המקצועיים בכנס עצמו.
רגב ינאי ,סמנכ"ל שיווק ישראל ,חברת ארד

כיפה אדומה 
מערכת מיגון לברזי כיבוי

מערכת ניהול תשתית Insight
 GISשל "מדבא" וארד

מערכת כיפה אדומה הינה מערכת מתקדמת,
ד ו ר  ,3המאפשרת הגנה מלאה מפני שבר,
פריצה וחבלה .למערכת יתרונות רבים...
קרא עוד<<

שילוב מערכת  InsightGISשל חברת
“מדבא” עם מערכת הקר”מ של ארד על ידי
ממשק אינטראקטיבי מתקדם.
קרא עוד<<

"הכנרת מתייבשת"
לא רק בארץ

ארד בכנס פיתוח מים עירוני
ב  Haikuסין

"הכינרת מתייבשת" הוא צמד מילים שכל ישראלי
מכיר .הסיסמה הזו מתמצתת את מצבה המדלדל
של הכנרת ששמשה לאורך עשרות שנים כמקור
המים הטבעי המרכזי של מי השתייה .זוהי אינה
בעיה מקומית בלבד...
קרא עוד<<

ארד שפועלת מזה למעלה מ  20שנה בסין ,זכתה
למקום של כבוד בכנס ה‐ 12לפיתוח מים עירוני
 Haikouהכנס השנה נערך בסימן ניטור איכות
מים ,ייעול מערכות המים ושיפור הבטיחות .הכנס
הינו אחד מהכנסים המשמעותיים בסין..
קרא עוד<<

ארד זכתה בפרס העיצוב הגרמני GDA
לשנת  2018עבור מד המים החדשני ‐
<< SONATA
לתושבים יש שאלות בנושאי בטיחות?
ארד השיקה את מרכז המידע לבטיחות
קרינה בו ניתן למצוא מענה ומידע
מקצועי <<
 Minervaקבוצת ארד רכשה את מערכת
הגנת הסייבר החדשנית של Minerva
חוד החנית בתחום ההגנה כנגד תוכנות
זדוניות <<

 1314פברואר  :2018יריד  MUNIEXPOיריד חדשנות אורבנית ,גני התערוכה ,תל אביב

 21פברואר  :2018כנס  GIS  INSIGHTליישוב חכם של חברות מדבא וארד ,קיבוץ סאסא

 12במרץ  :2018כנס האיגוד הישראלי למים  אתגר המים  , 5.0כפר המכביה ,רמת גן
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