
 

 

A Rohde & Schwarz üzleti tevékenységét az élet minden 

területére kiterjedő kapcsolatépítés és minden eddiginél 

komolyabb biztonsági követelmények irányába mutató 

tendenciák irányítják 
 

A Rohde & Schwarz stabil nettó bevétellel és rekordmennyiségű megrendeléssel zárta 

üzleti évét. Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerekkel és biztonságtechnikával 

kapcsolatos felkészültségének köszönhetően a műszaki cég sikeresen belépett igen 

fontos jövőbeni piacokra. A vállalati szféra és a társadalom egyre inkább hálózatba 

szerveződik, a biztonságtechnikai követelmények pedig ennek megfelelően 

szigorodnak. A Rohde & Schwarz már most megoldásokat kínál e kihívások 

leküzdésére. 

A 2016/2017-es (júliustól júniusig terjedő) pénzügyi év során a Rohde & Schwarz ismét átlépte a két milliárd eurós 

küszöböt a bejövő megrendelések tekintetében. A 2,06 milliárd eurós beérkezett megrendelés volumen az előző 

évinél 14 százalékkal volt magasabb, miközben a nettó bevétel stabilan 1,91 milliárd euró maradt. Az alkalmazottak 

száma egyre csak növekszik, az előző évi 10.000 főről, 2017. június 30-ra közel 10.500-ra emelkedett. Minden 

vállalati terület hozzájárult a pénzügyi év sikerességéhez. A növekedés elsősorban a digitális áttérés, illetve a 

szakmai és a mindennapi élet számos területén egyre fokozottabb kapcsolatépítés következménye. 

 

5G rendszerekből és hálózatba szervezett autókból származó méréstechnikai 

eredmények 

A társaság rádiófrekvenciás kommunikációs alkalmazásokhoz kapcsolódó méréstechnikai megoldásaival aktív 

szerepet játszik az eszközök internete (IoT) és az ötödik generációs mobil kommunikáció (5G) fejlesztésében. Az 

elmúlt pénzügyi évben a rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek méréstechnikai piacvezetőjeként előnyére vált 



 

 

az 5G rendszerek kutatás-fejlesztésére fordított, egyre növekvő beruházási volumen.  

A Rohde & Schwarz az autóipari piacon különösen jól teljesített. A gépkocsik egyre inkább olyan technológiai 

felületté válnak, amelyen a különféle erős- és gyengeáramú egységek rendkívül kis helyen kell, hogy 

együttműködjenek. A rádiófrekvenciás technológiák – mint például az autóradar és a kapcsolódó autóipari 

alkalmazások – szintén egyre inkább beépülnek a gépkocsikba. Mindez a méréstechnikai követelmények 

szigorodását vonja maga után. A Rohde & Schwarz megoldásaival sikerrel megvetette a lábát az autóipar területén. 

A további térnyerés érdekében a vállalat forradalmian új termékkínálatot dolgozott ki autóradarok teszteléséhez 

kapcsolódóan. 

 

Testszkennerek világszerte  

A Rohde & Schwarz testszkennerei is segítséget nyújtanak a légiközlekedés biztonságossá tételében. Tovább folyik e 

berendezések telepítése a német és más nemzetközi repülőtereken. Jelenleg a müncheni, a frankfurti, a hamburgi, a 

budapesti, a lyoni és még több más légikikötőben alkalmazzák a biztonsági ellenőrzéseknél ezeket. 

Komolyabb részvétel a kiberbiztonságban és a kibervédelemben  

A Rohde & Schwarz sikeresen kibővítette kiberbiztonsági és kibervédelmi megoldás-kínálatát a számítógépes 

bűnözők ártalmas cselekményei miatti egyre növekvő fenyegetettséggel szembeni küzdelem érdekében. A 

Rohde & Schwarz Cybersecurity az informatikai biztonság területén hamar a legnagyobb piaci szereplők közé 

emelkedett. A DenyAll nevű Internet-biztonsági szakcég 2017. januári felvásárlásával a Rohde & Schwarz a kínálatát 

is bővítette és megerősítette európai piaci jelenlétét is.  

A DVB-T2 és a felhő-alapú rendszerek a műsorszórás és a médiatechnika hajtóerői  

A műsorszórás és a médiatechnika különösen előtérbe került az elmúlt pénzügyi évben. 2017.márciusában – 

mindössze egyetlen éjszaka leforgása alatt – a németországi földfelszíni digitális televíziózást (DVB-T) sikeresen 

átállították az új DVB-T2 szabványra. A Rohde & Schwarz rész vett a németországi műsorszórás történetének 

legnagyobb átállásában, nagy- és közepes teljesítményű adóberendezések valamint kódoló és multiplexáló 

berendezések biztosításával. E készülékek tették lehetővé, hogy több ezer háztartásban antennával foghatók 

legyenek HD-műsorok.  

Jó pozícióban a biztonságos hálózati jövő szempontjából  

Az elkövetkezendő néhány évet – ha nem évtizedet – az egyre inkább kiépülő hálózatok világa jellemzi majd, 

amelyhez a biztonság növelésének igénye társul. A Rohde & Schwarz nemcsak, hogy hosszú idők óta támogatja ezt a 

fejlődést rendszereivel, hanem a hálózat és a biztonság központi témái jelentik a cégcsoport két fő profilját. A 

Rohde & Schwarz ezáltal a jövő szempontjából jó pozíciót foglal el minden piacán.  

További információk a következő honlapon találhatók: 
www.rohde-schwarz.com 
 
Rohde & Schwarz Budapesti Iroda 

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 

Tel.: (1) 412 44 60  

rs-hungary@rohde-schwarz.com 


