טכנולוגיה

צפייה
בצילום
יהלום
ב360°-

צילום ב 360-מעלות
מאת שירה עמי

במהלך הביקור בתערוכת ג'ובלה מצאנו מערכת צילום המיועדת
לצילום יהלומים ותכשיטים ב 3600-שהציגה חברת  ,Modeשהגיעה לתערוכה
במיוחד מפולניה .מי שיזם את הבאת המצלמה לישראל ומשמש כמפיץ שלה
הוא אדי פלץ מ DBO-וFaltz Diamonds & Jewelry-

ל

אדי פלץ יש חיבה לטכנולוגיות .בראשונה פגשנו בו כמפיץ של
- )RFID = Radio frequency Identification( GemBox RFID
'מתקן פלא' ,היודע לספור בריפקות במהירות הבזק ,גם אם
הן מונחות בתוך קופסה סגורה (ובתנאי שלכל בריפקה מוצמד צ'יפ
המאפשר קריאה) .עכשיו הוא מייבא לארץ 'קופסת פלא' נוספת והפעם
 מערכת צילום (מצלמה ,שולחן אור ותוכנה) היודעת לצלם יהלומיםותכשיטים ב 360-מעלות:
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"כדי לשרוד מול מרכז היהלומים ההודי ומול כל מרכזי היהלומים
האחרים בעולם ,אנחנו חייבים לחלוש על שלושת התחומים הרלוונטיים:
יהלומים ,אבני חן ותכשיטים ,ולהוסיף להם את הטכנולוגיה המתקדמת
ביותר האפשרית ,תוך שאנו משכללים את היכולות שלנו לעשות
שימוש מיטבי בערוץ השיווק המתקדם ביותר העומד לרשותנו כיום -
האינטרנט "  -הוא אומר.
מערכת הצילום ,המאפשרת להעביר צילומים מוחשיים באיכות גבוהה

לכל מקום ובכל שעה ,היא מסוג הפיתוחים אליהם מתכוונים דבריו של
פלץ.

Mode 360°
שוחחנו עם ולדימיר פולנסקי מהחברה הפולנית ,Mode 360° -
שפיתחה את המערכת לפני כחמש שנים כפתרון לסחר מקוון המאפשר
להגיע לשווקים רבים במהירות וביעילות .השימוש במערכת הצילום
צבר במשך ארבע שנים ניסיון בצילום תכשיטים .באחרונה ,לאחר
שיתוף מומחה בנושא היהלומים ,נוספו למערכת יכולות גם בצילום
מיקרוסקופי של יהלומים .המערכת מופצת בארצות הברית ,גרמניה,
איטליה ,סין ,צ'כיה ועכשיו גם בישראל.
המוצר המוצע ליהלומן מכיל
מצלמה ,תא תאורה שיש בו
שש נורות לד עצמתיות נפרדות
המדמות תאורת יום מתכווננת,
משטח צילום הנשלט בידי
מחשב וחיבור למחשב האישי של
המשתמש שהותקנה בו התוכנה
המתאימה .פולנסקי אומר,
שהשימוש במערכת הצילום קל,
מהיר ומספק צילום תלת מימדי
ב 360-מעלות המעביר תחושה
מדויקת של המוצר האמיתי.
השליטה במערכת נעשית דרך
התוכנה ,ללא צורך בידע מוקדם
בצילום.
וטודזימייר פאטאנסקי הגיע
" 5000דולר ,ומערכת הצילום
במיוחד מפולניה לתערוכת
כולה ,לרבות תוכנה ושירותי
ג'ובלה ,כדי להציג את
המערכת המצלמת יהלומים
אחסון בענן  -שלך"  -אומר אדי
ותכשיטים ב.360°-
פלץ" .ניתן להתקין אותה במשרד,
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כשכל אחד מהעובדות והעובדים

יכול לרכוש תוך זמן קצר מיומנות בהפעלתה .לא מדובר בתחנת
שירות ולא בהתקשרות מחייבת עם ספקים ,אלא במוצר הנרכש על
ידי היהלומן ועומד לרשותו במשרדו .אציין ,שבימים אלה אנו מפתחים
תוספות למערכת הצילום ,כגון מנורת  UVמובנית ,שתאפשר גם לבחון
ולתעד פלואורסנציה של יהלומים".
הזכרנו בתחילת הכתבה את המוצר הראשון שאדי פלץ הפך למפיץ
שלו בישראל  -קופסת ה RFID-לספירת בריפקות .בסיום השיחה עם
פלץ אמרתי לו ,שאחד מדברי הביקורת ששמעתי על הקופסה הוא,
שהיא סופרת בריפקות ,אבל לא את מה שיש בתוכן ,ועל כן אין היא
מספקת חלופה לספירה הידנית.
אדי פלץ קם מכסאו ,ניגש לארון ושולף פיתוח נוסף  -בריפקה שקופה -
גם מאפשרת הצבה בעמדת התצוגה (בלוח פלסטי בעל חריצים שפיתח
פלץ) וגם צפייה בעת הספירה בסיומו של יום תצוגה ובסיומה של
התערוכה.
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"במקום להכין תערוכה ביומיים אני מכין
אותה בשעתיים .פתרונות ייעול כגון אלה
מאפשרים צמצום ניכר בעלויות התפעול
של החברה ומקנים יתרון תחרותי"  -הוא
מסכם ,ומוסיף" :הכל משתלב ביחד -
מערכת ,הקופסה הקוראת בריפקות
במהירות ,הבריפקות השקופות  -כל אלה
משרתות את הסחר המהיר וכל אלה
מאפשרות את פיתוח ערוץ היהלומים
כהשקעה לפרטיים ולמוסדיים ,עליו
נרחיב את הדיבור ב'היהלום' הבא".

•

לתגובות:
info@faltzgroup.com

יעקב אברהמוב
דורי אברהמוב
צבי אדלר
רפאל אדלר
איסר אורן
מוטי גנץ
מנחם גנץ
טוביה ליפשיץ
יהורם הראל חיימוב
אורן וליאת ויסבורד
יעקב ויסבורד
מאיר ורטהיים
יעקב כדורי
גבריאל כהן
יוסף חיים כהן
רפאל לאלו
יאיר ליפשיץ
לאה מלמן
יצחק מנדלר
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בריפקה שקופה מאפשרת לאדי פלץ לדעת מה יש בפנים בלי לפתוח מעטפה .קל לתצוגה
בתערוכה ,ומקצר את משך הזמן המוקדש לספירה בסופו של יום .צילום :שירה עמי

זר ברכות לבביות
להולדת הנכד
ולנישואי הבת
להולדת הבן
לנישואי הבן
לנישואיו
להולדת הנכדה
להולדת הנכדה
להולדת הנינה
להולדת הנינה
להולדת הנכדים
להולדת הבת
להולדת הנכדה
לנישואי הבת
להולדת הנכדים
לבר המצווה של הבן
לבר המצווה של הנכד
לנישואי הבן
להולדת הבן
לנישואי הנכדה
לנישואי הבן

ערן מנדלר
שמואל מרדכי
טל נאורי
דניאל ניסימי
יפעת סבאן
יאיר סהר
עידן סהר
מאיר סופרבסקי
יגאל סלנט
ליאון פינסי
אברהם פלוק
יוסף פפו
שי פאפו
טל פאפו
אדריאן פריי
אהרון קרקוקלי
ניסים קשתי
דני שניידר

לנישואיו
להולדת הנכדה
להולדת הבן
להולדת הנכד
להולדת הבן
להולדת הנכד
להולדת הבן
להולדת הנינה
להולדת הנכדה
לנישואי הנכדה
ולהולדת הנין
להולדת הנכד
להולדת הנכדים
להולדת הבן
להולדת הבת
לנישואיו
לנישואי הבן
לנישואי הבת
להולדת הנכדה

ענף היהלומים

