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Szwajcarskie partnerstwo na rzecz najwyższej jakości rozwiązań przechowywania danych. 

Szwajcarska firma Computer Controls AG obejmuje wsparcie projektowe i dystrybucję pamięci 

masowych oraz rozwiązań embedded IoT od Swissbit AG. 

 

Firma Computer Controls AG (CCAG) specjalizująca się w rozwiązaniach technologicznych, z siedzibą 

w kantonie Zurych, została partnerem handlowym dla produktów Swissbit AG.  

Swissbit jako wiodący dostawca pamięci stałych NAND oraz rozwiązań bezpieczeństwa danych, 

zawarła partnerstwo z CCAG jako autoryzowanym dystrybutorem w zakresie sprzedaży oraz 

doradztwa technicznego produktów dla rynku szwajcarskiego, włoskiego oraz większości 

sąsiadujących państw Europy Wschodniej. 

 

Wysokiej jakości produkty szwajcarskiego producenta Swissbit zaprojektowane zostały z myślą  

o maksymalnej niezawodności w ekstremalnych warunkach środowiskowych oraz dedykowane są do 

zastosowań w rozwiązaniach przemysłowych, medycznych, motoryzacyjnych, teleinformatycznych, 

systemach bezpieczeństwa, POS, oraz IoT. Nośniki pamięci masowej dostępne są zarówno  

z interfejsami starszej generacji jak i obecnych trendów technologicznych w różnych formatach.  

 

Przykładowo dostępne są dyski SSD z interfejsami SATA oraz PCle dla systemów wbudowanych  

i aplikacji telekomunikacyjnych, wymienne karty pamięci z konfigurowalną pamięcią, produkty USB  

z technologią SLC, MLC oraz pSLC o długiej żywotności oraz szybkości, a także układy BGA  

z zarządzaną pamięcią NAND w najmniejszym formacie jako niezawodne oraz proste w użyciu nośniki 

danych. 
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Dzięki nowemu obszarowi biznesowemu Embedded IoT dla sprzętowych rozwiązań bezpieczeństwa 

dla ochrony danych i rozwiązań w aplikacjach w IoT, Swissbit oferuje również wysoce zintegrowane, 

sprzętowe rozwiązania w zakresie uwierzytelniania, kryptografii, ochrony danych w komunikacji M2M 

oraz przechowywania danych w oparciu o produkty pamięci flash. Rozwiązania Swissbit przechowują 

i chronią dane w sposób niezawodny i bezpieczny.  

Z Computer Controls jako partnerem, firma Swissbit dostała wsparcie profesjonalnej oraz 

doświadczonej firmy, która posiada wysokiej klasy specjalistów oraz doskonałe kanały sprzedaży. Od 

ponad ćwierćwiecza, CCAG specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości komponentów i urządzeń 

elektronicznych.  

Rozwiązania bezpieczeństwa systemów wbudowanych, pamięci scalone, mikrokontrolery światowych 

producentów są od wielu lat z powodzeniem wspierane w zakresie sprzedaży,  

a także testerów PCB oraz technologii pomiarowych dla przemysłu i telekomunikacji. Kraje w których 

CCAG dostarczać będzie rozwiązania firmy Swissbit to konkretnie Szwajcaria, Włochy, Węgry, Polska, 

Czechy, Słowacja, Chorwacja, Słowenia, Serbia, Bułgaria, Rumunia, Mołdawia, Ukraina, Białoruś, 

Litwa, Łotwa, Estonia i Rosja. 
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O Swissbit 

Swissbit AG jest jedynym niezależnym europejskim producentem rozwiązań w zakresie przechowywania danych i systemów 

wbudowanych IoT dla wymagających zastosowań. Swissbit łączy swoje unikalne kompetencje w zakresie przechowywania 

danych i technologii embedded  IoT  z zaawansowanym pakietem know-how. Nasze doświadczenie, pozwala klientom na 

niezawodne przechowywanie i ochronę danych w krytycznych zastosowaniach przemysłowych, telekomunikacyjnych, 

motoryzacyjnych, finansowych oraz IoT. Swissbit rozwija i produkuje rozwiązania klasy przemysłowej do przechowywania  

i zabezpieczania danych „Made in Germany” o wysokiej niezawodności, długoterminowej dostępności rynkowej  

i optymalizacji pod kątem potrzeb klienta. Oferta pamięci masowych Swissbit obejmuje dyski SSD z interfejsem PCIe oraz 

SATA, takie jak mSATA, Slim SATA, CFastTM, M.2 oraz 2.5”, a także CompactFlash, pamięci USB flash, karty pamięci SD, 

karty pamięci micro SD oraz zarządzane pamięci NAND BGA, takie jak e.MMC. Produkty zabezpieczające są dostępne  

w wersjach przeznaczonych do konkretnych zastosowań, takich jak pomięć USB flash, karty pamięci SD oraz micro SD. Firma 

Swissbit została założona w 2001 roku i posiada biura w Szwajcarii, Niemczech, USA, Japonii i na Tajwanie. 

www.swissbit.com 

 

http://www.swissbit.com/
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O Computer Controls 

Computer Controls Group jest innowacyjnym dystrybutorem i dostawcą rozwiązań z zakresu elektrotechniki.  

Computer Controls jest synonimem dystrybucji technicznej wysokiej klasy komponentów elektronicznych, przyrządów, 

systemów testowych i pomiarowych w Szwajcarii i krajach Europy Wschodniej. Naszym klientom oferujemy najwyższe 

kompetencje techniczne i szeroką gamę produktów dla wszystkich zastosowań testowo-pomiarowych, jak również 

projektowych i badawczo-rozwojowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ccontrols.net 

 

 

Kontakt 
 

Swissbit 

Florian Schrott Director Channel  florian.schrott@swissbit.com 

Zeljko Angelkoski  Marketing Director zeljko.angelkoski@swissbit.com 

 

Swissbit AG 

Leuchtenbergring 3 

81677 München, Germany 

Tel +49 172 632 5706  

 

Computer Controls 

Sven Fleischmann  Sales | Head of Components swissbit@ccontrols.ch 

Andrea Tinner Marketing Manager marketing@ccontrols.ch 
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