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Polskie strony internetowe
Od chwili uruchomienia
przez nas rubryki ìInternet
dla elektronikÛwî sporo siÍ
zmieni³o w†internetowej
ofercie zarÛwno polskich,
jak i†zagranicznych firm.
Rosn¹ce znaczenie tego me-
dium spowodowa³o, øe dzi-
siaj moøemy przedstawiÊ aø
10 ciekawych adresÛw, ktÛ-
re powsta³y w†naszym kra-
ju. Nie s¹ to juø proste
witryny z†napisem
ìJESTEM!î - s¹ to pe³no-
wartoúciowe informatory
o†ofercie danej firmy, czÍs-
to wzbogacone o†szereg uni-
wersalnych informacji (np.
katalogi) dostÍpne dla
wszystkich klientÛw sieci.
Chcielibyúmy zwrÛciÊ
szczegÛln¹ uwagÍ naszych
CzytelnikÛw na stronÍ fir-
my JM Elektronik - tworzy
siÍ tam niezwyk³a baza da-
nych, zawieraj¹ca informa-
cje o†najciekawszych stro-
nach elektronicznych. Ad-
res tej strony zostanie za-
mieszczony w†stronie EP ja-
ko link do internetowego
úwiata elektroniki.
Prezentujemy firmy w†po-
rz¹dku alfabetycznym.

Alfine
Alfine jest znany g³Ûwnie
jako polski przedstawiciel
firmy Analog Devices. Jak
jednak wynika z†informacji
zamieszczonych na stronie
internetowej tej firmy, do-
stÍpne s¹ tam takøe podze-
spo³y firmy Bourns oraz
Fisher & Porter.
Na stronie tytu³owej przy-
gotowano linki do podstron
z†niezaleønymi ofertami re-
prezentowanych firm. Bar-
dzo ciekawa dla wszystkich
klientÛw firmy jest moøli-
woúÊ przegl¹dania stanÛw
magazynowych firmy oraz
oferty z†cenami podzespo³Ûw
(kompletna takøe w†wersji

spakowanej do úci¹gniÍcia).
TwÛrca strony wykorzysta³
bardzo wiele moøliwoúci
oferowanych przez wspÛ³-
czesne przegl¹darki - ogl¹-
da siÍ to naprawdÍ z†przy-
jemnoúci¹.
http://www.alfine.com.pl
Elatec
Krakowska firma Elatec
jest dystrybutorem bardzo
wielu firm w†zwi¹zku
z†czym prezentacja komplet-
nej oferty poprzez Internet
wydaje siÍ niemoøliwa.
TwÛrcy strony Elateca uda-
³o siÍ jednak pogodziÊ (jak
nam siÍ wydaje) oczekiwa-
nia klientÛw z†moøliwoúcia-
mi sieci - po³¹czenie bar-
dzo efektownej grafiki
z†doúÊ interesuj¹c¹ meryto-
rycznie treúci¹ daje dosko-
na³y efekt.

Ciekaw¹ propozycj¹ jest
pozycja ìBibliotekaî. Zna-
jduj¹ siÍ tam pliki zapisa-
ne w†formacie Adobe Acro-
bat, ktÛre zawieraj¹ infor-
macje katalogowe o†podze-
spo³ach firmy NEC. Mamy
nadziejÍ, øe ìBibliotekaî zo-

stanie wkrÛtce rozszerzona
o†informacje udostÍpnione
przez inne firmy, naleø¹ce
do listy dystrybucyjnej Ela-
teca.
http://www.elatec.com.pl

Elmark
Warszawska firma Elmark
przygotowa³a bardzo atrak-
cyjn¹ graficznie i†meryto-
rycznie stronÍ. Jest ona, co
prawda, adresowana g³Ûw-
nie do automatykÛw, lecz
zainteresuje takøe elektroni-
kÛw zajmuj¹cych siÍ uk³a-
dami programowalnymi
i†konstruktorÛw pragn¹cych
kupiÊ sobie uniwersalny
programator.
Przegl¹danie strony jest
bardzo proste, poniewaø zo-
sta³a ona podzielona na
dzia³y, zgodnie z†ofert¹ han-

dlow¹ Elmarku. Cennym
ürÛd³em informacji jest lista
firm wspÛ³pracuj¹cych, cen-
niki oferowanego sprzÍtu
(wzbogacone zdjÍciami!),
oraz strona z†linkami do
úci¹gania plikÛw - s¹ tam
m.in. demonstracyjne wersje

Tym razem w†ìInternecie
dla elektronikÛwî

przedstawimy Czytelnikom
najciekawsze naszym

zdaniem strony polskich
firm elektronicznych. Ze
wzglÍdu na specyfikÍ
naszego rynku s¹ to

g³Ûwnie strony
przygotowane przez

dystrybutorÛw podzespo³Ûw,
lecz s¹ juø takøe jaskÛ³ki
- w†postaci strony firmy

Nord Elektronik -
sygnalizuj¹ce fakt

doceniania tej formy
przekazu takøe przez

producentÛw.
Przegl¹d przygotowaliúmy
w†koÒcu czerwca tego

roku.
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programÛw oferowanych
przez Elmark.
http://www.elmark.com.pl

Eltron
Strona firmy Eltron nie jest
zbyt finezyjna graficznie, po-
zwala natomiast dok³adnie
zapoznaÊ siÍ z†aktualn¹ ofer-
t¹ firmy. Poniewaø Eltron
jest przedstawicielem kilku
duøych koncernÛw i†firm
elektronicznych, na stronie
opisano ofertÍ kaødej z†nich,
dziÍki czemu jest moøliwe
szybkie zapoznanie siÍ z†po-
tencjalnymi moøliwoúciami
firmy jako ürÛd³a zaopatrze-
nia.
http://www.emit.com.pl/eltron

JM Elektronik
Strona firmy JM Elektronik
jest niezwykle rozbudowana
i†bardzo ciekawa z†punktu
widzenia elektronikÛw - obok
prezentacji oferty handlowej
firmy, bardzo duøo miejsca
twÛrcy strony
poúwiÍcili na
przygotowanie
tablicy og³oszeÒ
z w i ¹ z a n y c h
z † e l e k t r o n i k ¹
(tam w³aúnie
publikowane s¹
og³oszenia za-
m i e s z c z a n e
w†Kramiku EP).
Niezwykle cen-
ny jest takøe
wykaz adresÛw
internetowych
ú w i a t o w y c h
firm elektro-
nicznych. Jest
to takøe jedno
z † n i e w i e l u
w † I n t e r n e c i e
miejsc, gdzie
gromadzone s¹
adresy internetowe polskich
firm elektronicznych. Tak
wiÍc - twÛrcy stron firmo-
wych - gor¹co zachÍcamy
do zg³aszania tam swoich
adresÛw!
http://www.jm.com.pl

Konsbud Audio
Firma Konsbud Audio zaj-
muje siÍ g³Ûwnie dystrybu-
cj¹ sprzÍtu audio klasy pro-
fesjonalnej oraz dla audiofi-
li. Na stronie internetowej
firmy znalaz³y siÍ opisy ofe-
rowanego sprzÍtu (ze zdjÍ-
ciami!), prezentacja sieci
sprzedaøy oraz firm wspÛ³-
pracuj¹cych.
KlientÛw firmy Konsbud
Audio moøe zainteresowaÊ
lista referencyjna dotychcza-
sowych odbiorcÛw sprzÍtu
oferowanego przez t¹ firmÍ
- naprawdÍ jest na co po-
patrzeÊ!
http://www.atm.com.pl/
konsaud

Macropol
StronÍ firmy Macropol
przedstawialiúmy naszym
Czytelnikom kilka miesiÍcy
temu, tuø po tym jak zosta-
³a uruchomiona. Od tamtego
czasu uleg³a znacznemu roz-

budowaniu - dostÍpne s¹ na
niej m.in. dane katalogowe
i†noty aplikacyjne wiÍkszoúci
podzespo³Ûw oferowanych
przez firmÍ. Wszystkie infor-
macje dostÍpne s¹ w†postaci
plikÛw PDF (dla przegl¹dar-

ki Adobe Acrobat).
Bardzo wiele zamieszczo-
nych informacji dotyczy pod-

zespo³Ûw i†urz¹dzeÒ do kom-
puterÛw PC (CD-ROMy, pa-
miÍci, procesory, karty gra-

ficzne i†mode-
my).
Przejrzysty spo-
sÛb prezentacji
oferty oraz
liczba udostÍp-
nionych informa-
cji stanowi, øe
jest to bardzo at-

rakcyjne miejsce dla elektro-
nika.
http://www.macropol.com.pl

Nord
Firma Nord ze S³upska jest
producentem szerokiej gamy
zestawÛw dla elektronikÛw.
Strona internetowa tej firmy
stanowi doskona³¹ reklamÛw-
kÍ oferowanych wyrobÛw.
Obok doúÊ szczegÛ³owych
opisÛw oferowanych zesta-
wÛw i†ich zdjÍÊ, moøna tam
znaleüÊ takøe linki do in-
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nych stron zwi¹zanych
z†elektronik¹, prezentacjÍ
partnerÛw handlowych fir-
my Nord oraz szereg infor-
macji handlowych dla klien-
tÛw.
Osoby szukaj¹ce rozrywki
mog¹ zajrzeÊ do linku,
gdzie prezentowane s¹ s³yn-
ne øarty - twierdzenia Mur-
phyego.
http://www.bicom.slupsk.pl/
nord.elektronik

SIM
Jest to strona niezwykle
atrakcyjna graficznie - jej twÛr-
cy w³oøyli duøo pracy w†stwo-
rzenie bardzo przyjemnego úro-
dowiska do przegl¹dania.
Strona firmy SIM zawiera
praktycznie wszystkie najwaø-
niejsze informacje dotycz¹ce
aktualnej oferty firmy, w†tym
instrukcje opracowanych tam
urz¹dzeÒ i†cenniki. Firma
SIM przygotowa³a takøe ser-

wer FTP, z†ktÛrego moøna
úci¹gn¹Ê demonstracyjne wer-
sje oprogramowania do ofe-
rowanych urz¹dzeÒ.
http://www.sim.com.pl
ftp.sim.com.pl

S³awmir Electronics
Firma S³awmir zajmuje siÍ
dystrybucj¹ podzespo³Ûw
elektronicznych, co znajduje
bardzo silne odzwierciedlenie
w†wygl¹dzie i†zawartoúci tej

strony.
Na stronie g³Ûwnej podane
s¹ adresy sklepÛw oferuj¹-
cych elementy dystrybuowa-
ne przez S³awmir Electro-
nics. SkrÛcona oferta hand-
lowa oraz cenniki uzupe³-
niaj¹ ca³oúÊ.
Strona graficzna nie budzi
zastrzeøeÒ, jest doúÊ wywa-
øona i†bez ìwodotryskÛwî.
http://www.slawmir.com.pl


