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Věc: Analyzátor ComProbe NFC na tuzemském trhu  
 
 
AXONNET, spol. s r.o.  uvádí na český trh protokolový analyzátor "ComProbe NFC Protocol Analyzer " od 

amerického výrobce Frontline Test Equipment, Inc., s režimy NFC-A, NFC-B i NFC-F. Kompaktní sonda vhodná 

i do ruky se připojuje na USB, snímá signál ze vzduchu a umožňuje nejlepší možné dekódování protokolů NFC. 

 

Near field communication (NFC)  je technologie, která bude brzy zahrnuta do množství zařízení spotřební 

elektroniky a poskytne mnoho druhů služeb, od zjednodušení plateb , pořizování lístk ů, ale i nahrazení ručního 

párování  zařízení s Bluetooth® nebo nastavení  WiFi pouhým dotykem . 

 

Analyzátor ComProbe NFC umožňuje vývojářům nového hardware a aplikací sledovat skutečně přenášená data 

NFC a zrychlit cyklus vývoje produktů na trh. Při použití s ComProbe BPA500 Dual Mode Bluetooth Protocol 

Analyzer mohou zachytit i párování Bluetooth mimo pásmo (out of band Bluetooth pairing) a sledovat dekódovanou 

komunikaci v Bluetooth. Analyzátory běží na výkonném softwaru ComProbe Protocol Analysis System od Frontline. 

 

Prezident společnosti Frontline David Bean říká: "Technologie NFC skutečně vzlétá - očekáváme podstatný růst 

implementací NFC během příštích 5 let. Vidíme vývoj více a více zařízení vybavených NFC, protože to je 

technologie, která skutečně činí život lidí snazším."   

 Jednatel společnosti AXONNET, českého prodejce Frontline, Vojtěch Kment dodává: "S analyzátorem 

NFC můžete dostat vlastní produkt na trh rychleji a kvalitně, ale i lépe doplňovat nebo ověřovat produkty svých 

obchodních partnerů". 

 

O Frontline 

Frontline je světově vedoucí výrobce protokolových analyzátorů pro Bluetooh a doprovodných služeb, jako jsou 

testy interoperability (IOT). Analyzátory Frontline používá 84 společností z Fortune 100. Řada analyzátorů 

ComProbe pro Bluetooth je de facto průmyslovým standardem a je užívána stovkami společností globálně, včetně 

CSR, Broadcom, Atheros, Apple, Nokia, Samsung, Sony, Toshiba, Panasonic a Marvell. 

 Frontline udržuje největší knihovnu - sbírku zařízení s Bluetooth pro použití v IOT službách. Technologie 

Frontline byly integrovány do kvalifikačního nástroje PTS sdružení Bluetooth SIG, který rozhoduje o splňování 

standardů interoperability zařízení Bluetooth.  

 

O AXONNET 

AXONNET spol. s r.o. je autorizovaný prodejce Frontline pro ČR od roku 1995. Na specializovaném trhu získal pro 

Frontline během let řádově desítky zákazníků působících v řadě různých odvětví: řídící technika, vývoj software pro 

bankovnictví, datová komunikace, telekomunikace. Má zkušenosti s dodávkou a podporou všech druhů 

analyzátorů Frontline. 
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