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Συνεργασία µεταξύ OmniWave ΕΠΕ και Fast Forward Video-FFV 

H εταιρεία OmniWave ΕΠΕ ( www.omniwave.gr  ) ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της συνεχούς 

εξέλιξης και αναβάθµισης των παρεχοµένων υπηρεσιών και προϊόντων τεχνολογίας αιχµής προς 

τους πελάτες της προχώρησε στην σύναψη µιάς νέας σηµαντικής συνεργασίας µε την εταιρεία 

Fast Forward Video (FFV). Η συνεργασία αυτή αφορά την προώθηση, διανοµή,εµπορία και 

υποστήριξη όλων των προϊόντων της FFV στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά. 

Η αµερικάνικη εταιρεία Fast Forward Video ( www.ffv.com ) είναι στην πρώτη γραµµή στη 

ψηφιακή τεχνολογία καταγραφής βίντεο από το 1985. Η FFV ήταν η πρώτη εταιρεία που 

ενσωµάτωσε την ψηφιακή τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε επαγγελµατικές 

εφαρµογές βίντεο, η πρώτη που ενσωµάτωσε  random access  σε δίσκο αποθήκευσης  σε µια 

συσκευή καταγραφής βίντεο, καθώς και η πρώτη που εφάρµοσε τις δυνατότητες συµπίεσης των 

δεδοµένων. Από την ίδρυσή της, η FFV παρέχει εξαιρετικά ψηφιακά µέσα εγγραφής βραβευµένα 

από επαγγελµατίες Broadcasters. Ενδεικτικά,τo Mini DVR ™ Pro ήταν ο νικητής του NAB 2004 

ΑΙΜ Award για Compact DVR στην κατηγορία Content Management και ο νικητής για την 

καινοτοµία στην κατηγορία Media Content Management. 

     

 
Σχετικά µε την Fast Forward Video-FFV: 
Η εταιρεία Fast Forward Video σχεδιάζει, κατασκευάζει καί εµπορεύεται ψηφιακές συσκευές 

εγγραφής βίντεο, λύσεις εγγραφής βίντεο σε πλακέτες, γεννήτριες χρόνου για επαγγελµατικές 

εκποµπές , παρουσιάσεις , βιοµηχανικές και στρατιωτικές εφαρµογές σε όλο τον κόσµο. Σήµερα η 

εταιρεία παρέχει λύσεις τεχνολογίας βίντεο σε ολόκληρο τον κόσµο.Πρόσθετες πληροφορίες 

παρέχονται στην ιστοσελίδα  www.ffv.com 

Σχετικά µε την Omniwave Ε.Π.Ε: 
Η Omniwave Ε.Π.Ε ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην εµπορία, µελέτη, σχεδίαση, 

συντήρηση, κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστηµάτων και εξοπλισµού κάθε είδους, 

µορφής και χρήσης. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες καλύπτουν τη µελέτη, σχεδίαση, εκπαίδευση, 

εγκατάσταση και συντήρηση των προσφεροµένων προϊόντων, παροχή τεχνικών συµβουλών, 

διαχείριση έργων και ολοκληρωµένες λύσεις-“turn-key solutions”, για επιχειρήσεις και φορείς του 

ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. 

Πληροφορίες: www.omniwave.gr 


