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ﻣن ﺃﺟﻞ ﻣكاﻓﺤة التﺰوﻳر والتكﻔﻞ بﺈﻋﻄاء الﺰباﺋن ﺳاﻋاﺕ ﺃﺻلية ﻣوﺛوﻕ بها لمﺪﻯ الﺤياة ،تﺄﺧﺬ داﺭ ﻓاشروﻥ
ﻛونﺴتانتين ﻋلﻰ ﻋاتقها اليوﻡ ﻋملية ﺇﺻﺪاﺭ شهاداﺕ ﻣﺪﻋوﻣة بتقنية بلوك تشين .وﺣرﺻاً ﻣنها ﻋلﻰ ﺃﻥ تقﺪﻡ
لﺰباﺋنها ﺧﺪﻣة ﺫاﺕ ﺟودة ﻣﺜالية ،تﻌتمﺪ الﺪاﺭ ﻫﺬا النوﻉ المتﻄوﺭ والقيﻢ ﺟﺪاً ﻣن الشهاداﺕ المصﺪقة لﺴاﻋاﺕ
 .Les Collectionneursوقﺪ تﻢ ﻋرﺽ ﻫﺬا اإلبتكاﺭ ﻓﻲ ﻣﺆتمر  Viva Technology 2019ﻓﻲ باﺭﻳﺲ ،ﻓرنﺴا.

ﻣكرﺳة لﺨﺪﻣة الﻌمﻼء
بناء على تاريخ ﻃويل يعود لعام  1755واستناداً إلى تفوﻕ في العمل توارثته أجيال من الحرفيين األسياد ،تواصل دار
ً
فاشرون كونستانتين سعيها للتفاعل كلياً مع هﺬا العصر .وكونها الﺸركة التي تقود في مجموعة ريﺸمون عملية اختبار
إصدار الﺸهادات لساعاتها عبر تقنية بلوﻙ تﺸين ،تﺆكد فاشرون كونستانتين رﻏبتها المتواصلة في تقديم أفضل ﺿمانات
ممكنة لزبائنها.
تعمل شهادة البلوﻙ تﺸين على تجنب مصادقة األوراﻕ التي يسهل تزويرها .كما وتتيﺢ هﺬﻩ التقنية الجديدة إنﺸاء شهادة
أصالة رقمية ﻏير قابلة للتزوير ،تسمﺢ بتعقب الساعة مدﻯ الحياة ،مهما تبدل عدد أصحابها .وبالتالي يتم تخصيﺺ رقم
فريد لهدﻑ فريد وتحويلهما إلى بيانات ﻏير منفصلة ومأمونة بما يتعلق بخاصية الساعة وقيمتها وﻃبيعتها وصحتها.

ﺳاﻋاﺕ ”ﻫواة الﺠمﻊ“ تﺴتﻔيﺪ ﻣن تقنية بلوك تشين
اختارت فاشرون كونستانتين أن تجرﻱ أول اختبار لها في هﺬا المجال على مجموعة ”هواة الجمع“ .Les Collectionneurs
هﺬﻩ الساعات القديمة التي تعقبها اختصاصيو التراﺙ في فاشرون كونستانتين وانتقوها بصبر ومهارة تﻐطي حقبة القرن
العﺸرين بأكملها .يتم عرﺿها على الﺬواقة والنخبة في مناسبات تكرسها الدار لهم في بوتيكاتها المنتﺸرة حول العالم.
واﻵن يستفيد هﺬا العرﺽ االستثنائي في عالم صناعة الساعات-إﺿافة إلى الﺸهادة المطبوعة-من شهادة رقمية جديدة
محمية ما يضمن أصالتها بطريقة دائمة وشفافة وﻏير قابلة للتﻐيير.
باﻹﺿافة إلى القدرة الفعالة على محاربة التزوير وﺿمان تعقب الساعة أينما تكن عبر الزمن ،تتيﺢ الﺸهادة المدعومة
فضال عن معلومات
بتقنية بلوﻙ تﺸين لفاشرون كونستانتين إدخال عناصر أخرﻯ إلى الﺸهادة ،كتاريخ الساعة المعنية
ً
حول المجموعة والدار.
قدمت فاشرون كونستانتين التجربة األولى بنجاﺡ في مﺆتمر  Viva Technology 2019في باريس ،ما يفتﺢ الكثير من
اﻹمكانيات للتطور المستمر على الخدمة والكفاالت .تضع هﺬﻩ الﺸهادة الرقمية اﻵمنة جداً العميل في أساﺱ العملية من
خالل تقديم ﺿمانات على مراقبة الجودة واألصالة وإمكانية التتبع وحماية البيانات ،مع عدم الكﺸف عن هويته.
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لمﺤة ﻋاﻣة

مصنعي الساعات في العالم .وقد قامت بتصنيع الساعات دون
تأسست فاشرون كونستانتين في جنيف عام  1755وهي من أقدم
ّ
ّ
محافظةً
التميز والرقي في صناعة الساعات التي شهدت أجياالً من الحرفيين.
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وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة ،تتولّ ى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية

فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.

تجسد فاشرون كونستانتين تراثاً ال ُيضاهى وروحاً ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية“ :باتريموني” (،)Patrimony
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المميزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب عبر قسم
وتقدم لزبائنها
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“لي كابينوتييه” (.)Les Cabinotiers
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