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VCA / IVA – analiza zawartości obrazu
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Tym 145. numerem
czasopisma zamykamy
jubileusz 25-lecia naszej
obecności na rynku
wydawniczym i zawieszamy
dalsze jego ukazywanie się.
Są trudne decyzje,
które zmieniają wszystko.
I okoliczności, które nie
ułatwiają wyboru.
Ale trzeba mieć odwagę.
25 lat temu mieliśmy odwagę być pierwszym, niezależnym
czasopismem specjalistycznym branży security. W podejmowaniu
trudnych tematów i nowych wyzwań, zawsze w zgodzie z dobrą
praktyką, swoją wiedzą i doświadczeniem wspierało nas Kolegium
Redakcyjne – grupa branżowych specjalistów, autorytety
w swoich dziedzinach. Do nich kieruję szczególne słowa
podziękowania za ich życzliwą pomoc.
Swoją wiedzą dzieliło się na naszych łamach kilkuset Autorów.
Wszystkim za przekazywane treści i budowanie wartości
czasopisma serdecznie dziękuję.
Żadne niezależne czasopismo specjalistyczne nie mogłoby się
utrzymać ani rozwijać bez Reklamodawców i Sponsorów. Dziękuję
wszystkim, którzy wytrwale wspierali , doceniając rolę, jaką
odgrywa silna prasa branżowa.
Polskiej Izbie Systemów Alarmowych, z którą zawsze mieliśmy
zbieżne cele i podobnie postrzegaliśmy problemy, dziękuję
za wsparcie w edukowaniu branży i życzliwość, którą zawsze
szczególnie sobie ceniłam.
Przede wszystkim dziękuję wiernemu gronu Czytelników –
projektantom, instalatorom i integratorom, a także inwestorom
i osobom odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa.
Ich opinie najbardziej obiektywnego i merytorycznego tytułu,
kompendium wiedzy zawodowej, zawsze stanowiły o sensie
naszej działalności wydawniczej.
Przez 25 lat byliśmy swoistą kroniką, świadkami kształtowania
się branży i zachodzących w niej zmian. W ślad za rozwojem
technicznym i wyzwaniami cyfrowymi obserwowaliśmy sukcesy
firm, fuzje, przejęcia i upadłości. Rynek w ciągu tego ćwierćwiecza
zmienił się diametralnie.

Premierowy numer„Systemów Alarmowych”, styczeń 1992 r. Przez 3 lata
ukazywaliśmy się jako kwartalnik, od 1995 r. w cyklu dwumiesięcznym.
Pierwszym redaktorem naczelnym był przez wiele lat Jacek Drogosz.

Prasa branżowa potrzebuje nowego impulsu. Dlatego by
sprostać nowym wyzwaniom, zdecydowałam się pokierować
nowym tytułem – „a&s Polska”. Wraz z całym zespołem
redakcyjnym będziemy kontynuować naszą działalność wsparci
przez silną międzynarodową grupę wydawniczą.
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