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Jediné řešení správy konektivity, kterému
můžete dlouhodobě věřit.
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Zautomatizujte správu propojování kabeláže -

REAL TIME PATCHING SYSTEM

v reálném čase
Správa kabelážové infrastruktury již dále nemusí být frustrující a časově
nesmírně náročná činnost - bez ohledu na růst sítě, omezený počet pracovníků
v IT oddělení nebo složitost strukturované kabeláže vaší hlasové a datové sítě.
Molex, společnost s obratem řádu miliard dolarů, zabývající se výhradně produkty pro propojování a kabeláže, dodává jediné spolehlivé a škálovatelné řešení
poskytující informace o okamžitém stavu každého portu vaší firemní sítě - Molex
systém propojování v reálném čase (Real Time Patching System). O tento systém,
unikátní v celém oboru, lze dokonce i rozšířit stávající instalace a infrastrukturu
a snadno tak zautomatizovat správu konektivity v celé vaší síti. Výhody plynoucí
z jeho produktivity významně zvýší výkon celé vaší sítě a ocení je všichni ti,
kdo na ni při své práci spoléhají.
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být nucen udržovat ručně psanou
dokumentaci všech přesunů, rozšíření
a změn (moves, adds, changes - MAC).
starosti o to, zda někdo nezapomněl
aktualizovat mapu nebo tabulku
uspořádání sítě.
nutnost fyzické kontroly dostupnosti
portu před vydáním objednávky na
přesun, rozšíření či změnu sítě (MAC).
nutnost ručně sepisovat a distribuovat
objednávky prací MAC.
nutnost návštěvy místnosti
s komunikační technologií nebo
datového centra za účelem kontroly, zda
byly zadané práce skutečně správně
provedené podle zadání.
čekání nebo nemilá překvapení ze
skutečného stavu konektivity kdekoliv
ve vaší firemní síti.

ELIMINUJTE PROBLÉMY způsobené lidskými chybami - včetně autorizovaných i neautorizovaných přesunů, rozšíření a změn sítě. Při dnešním neustále se měnícím síťovém prostředí
je s omezenými lidskými zdroji prakticky nemožné bez zpoždění či omylů ručně udržovat
dokumentaci konektivity doslova tisíců datových zásuvek. Skryté chyby a zpoždění manuálního
udržování dokumentace mají nutně negativní dopad na dnes prováděné přesuny, rozšíření
či změny sítě (MAC). Prvním požadavkem je obvykle fyzická kontrola dostupnosti portu
prováděná ještě před zadáním práce na MAC. Molex systém propojování v reálném čase
(Real Time Patching System) všechny tyto neproduktivní činnosti eliminuje, protože z principu
nemůže reportovat nesprávné informace.
AUTOMATIZUJTE MAPOVÁNÍ SÍTĚ V REÁLNÉM ČASE.
Který hub je propojen se kterým routerem? Který kabel je zapojen do kterého portu? Molex
systém propojování v reálném čase vám vždy obratem poskytne správnou odpověď.
Vy ani vaši zaměstnanci již dále nebudete muset ručně udržovat mapu sítě ani databáze jejího
uspořádání. Molex Real Time software ihned pro provedení jakéhokoliv přesunu, rozšíření
či změny automaticky aktualizuje mapu/databázi sítě - tento komfort vám neposkytne žádné
jiné řešení.

AUTOMATIZUJTE CELÝ PROCES PŘESUNŮ, ROZŠIŘOVÁNÍ A ZMĚN SÍTĚ.
Molex Real Time System vám umožní jediným kliknutím na příslušné porty zadat od stolu
všechny změny a automaticky se vygeneruje zadání práce. Technici tato zadání dostanou
přes vnitrofiremní síť LAN nebo Internet. Po provedení práce se ihned aktualizuje Molex Real
Time databáze a automaticky se distribuuje hlášení o dokončení práce.

DRAMATICKY SNIŽTE NÁKLADY
NA ÚDRŽBU KONEKTIVITY.
Ve srovnání s náklady na manuální
administraci vašeho systému strukturované
kabeláže můžete se systémem Molex Real
Time očekávat snížení nákladů na MAC
práce až o 50%. Úspory nákladů na práce
a údržbu povedou k rychlému návratu
investic a navíc se zvýší i produktivita celé
firmy, protože se zkrátí doba výpadků
a eliminují se chyby nutně se vyskytující
v manuálně administrovaných systémech
kabeláže.
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parametry odpovídající standardům
a konfigurovatelnost portů.

Propojovací panely Real Time:

REAL TIME PATCHING SYSTEM

Propojovací kabely Real Time:

nelze je oklamat.

Propojovací panely Real Time odpovídají naší pověsti mají vynikající elektrické parametry a přitom poskytují
dostatečnou rezervu pro všechny budoucí aplikace. Tyto
IDC propojovací panely s vysokou hustotou konektorů
a 24 nebo 48 porty jsou osazené standardními konektory
RJ45 s čitelnými popiskami. Na zadní straně jsou
zakončené konektory V-8 IDC KATT, což jsou patentované
konektory se zvýšenou spolehlivostí připojení díky
unikátním kontaktům ve tvaru "U", které se ohnou
a netrpí únavou materiálu. Integrované senzory portů
propojovacího panelu registrují stav všech portů - zapojen
nebo volný - a přes System Monitor tyto informace vysílají
do Real Time Software. Panely svými parametry převyšují
požadavky dané limity TSB-67 pro kanál a základní
linku. Vyhovují PowerSum pro čistší signály a snížení
přeslechů na konci vedení (NEXT), jsou testované do 350
MHz a navržené tak, aby
eliminovaly problémy s rezonancí
krátké linky.

PODPORA NEOMEZENÉHO POČTU
SOUBĚŽNÝCH UŽIVATELŮ
Systém Molex Real Time na rozdíl od systémů
dovolujících v daný moment přístup pouze jedinému uživateli umožňuje přístup libovolnému počtu
uživatelů podle potřeby. Ti mohou provádět změny
paralelně a přistupovat přitom k informacím o
konfiguraci sítě. To znamená, že bez ohledu na
množství práce není nikdy autorizovaným technikům starajícím se o síť odmítnut přístup ani
nemusí čekat, aby mohli dokončit zadanou
MAC práci.

AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE DATABÁZÍ.
Molex Real Time Systém aktualizuje databázi a mapu sítě okamžitě
po provedené jakékoliv změny konektivity - ne až po minutách či
dokonce hodinách. Databáze konektivity se automaticky aktualizuje
při všech autorizovaných změnách, neautorizovaných změnách a
dokonce i změnách provedených při vypnutém napájení. Pokud se
přeruší síťové spojení mezi databází a hardware, Real Time software
se po obnovení funkce sítě automaticky znovu zesynchronizuje.

Objednávky práce jsou vytvářeny a
automaticky distribuovány v elektronické
podobě - zcela tak odpadá "papírování".

Proč obsahují propojovací kabely Real Time vodič
navíc? Protože to je jediný způsob, jak se absolutně vyhnout chybám konektivity. Pokud potřebujete
přesně znát celé zapojení end-to-end, můžete
tohoto cíle dosáhnout pouze přímým elektrickým
spojením přes propojovací kabel. Jakékoliv jiné
řešení využívající standardní propojovací kabely
musí spoléhat na to, že pracovník provádějící
instalaci nikdy neudělá absolutně žádnou chybu.
Propojovací kabely Real Time riziko lidské chyby
eliminují. Nelze je oklamat, takže vaší databázi
konektivity můžete vždy věřit.

Tento systém nemůže nikdy lhát.
A to protože:
Nad každým portem propojovacího panelu je kontakt pro
propojovací kabel neustále monitorovaný pomocí Molex Real
Time System Monitor. Jakmile se
monitorovací vodič propojovacího kabelu dotkne nebo
odpojí od kontaktu na portu,
zaznamená Real Time System
Monitor pomocí tohoto pomocného obvodu "skutečný stav
konektivity daného portu v reálném čase". A protože monitorovací obvod je zcela nezávislý
na LAN portech, které monitoruje, vůbec nijak neovlivňuje parametry sítě - a přitom System
Monitor nelze nijak oklamat.
Stav konektivity vaší sítě je
reportován zcela přesně, a to
bez výjimky!

ALARMY MOHOU SPUSTIT PŘEDEM
PŘIPRAVENÉ AUTOMATICKÉ REAKCE.
Na rozdíl od jiných řešení můžete napsat jednoduché
uživatelské skripty, které automaticky spustí příslušnou
reakci na alarm. Molex Real Time System tak například
může zapnout síťovou kameru, popsat událost v e-mailu
nebo odeslat zprávu na pager.

VYTVÁŘÍ ZÁZNAMY PRO AUDIT.
Real Time System nejen v reálném čase monitoruje stav konektivity celé sítě, generuje a
distribuuje zadání práce, automaticky potvrzuje dokončení práce a automaticky detekuje
zařízení na vzdáleném konci - navíc i pořizuje záznam historie všech prováděných změn,
který lze třídit, filtrovat a reportovat podle potřeb administrátorů sítě.

Ihned pro provedení jakékoliv
změny se aktualizuje záznam
historie pro audit a mapa
kabeláže sítě.
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Monitory portů
systému Real Time:

maximální škálovatelnost v minimálním
prostoru.

REAL TIME PATCHING SYSTEM

Sonda portů Real Time:

Monitory portů systému Real Time dodávané v konfiguracích 1U-256 portů nebo 6U-škálovatelné do 2.048
portů lze umístit až 100 metrů od monitorovaných portů.
Oproti jiným systémům vyžadujícím individuální monitor
portů pro každý rozvaděč zabírají monitory Molex Real
Time System mnohem méně prostoru rozvaděče a jejich
škálovatelnost je neomezená. Monitory Real Time
System mohou v jedné propojovací zóně monitorovat od
2 do 20.480 portů. V systému ani jeho databázi není
žádné omezení počtu monitorovaných portů.

PŘÍSTUP DO SYSTÉMU ODKUDKOLIV, KDYKOLIV.
Bez ohledu na rozsáhlost vašeho systému strukturované kabeláže, počet poboček nebo
vzdálených prostředků spravovaných v rámci
regionu nebo i po celém světě můžete ke
konektivitě přistupovat a spravovat ji z jediného
centrálního řídicího střediska. TCP/IP propojení
systému do Real Time databáze umožňuje systémovým administrátorům snadnou správu
globální konektivity.

Integrace stávajících prostředků
a významné úspory.

Pouze Molex Real
Time System
umožňuje monitorování portů stávajících hubů,
routerů a propojovacích panelů bez
nutnosti pořizování, instalace a
dalšího prostoru pro přídavné
"inteligentní" propojovací panely
"reprezentující" tyto porty.
Jednoduchou instalací Molex Real
Time Integration Strips nad tyto porty
plně integrujete stav konektivity stávajících prostředků do řešení správy
konektivity v reálném čase Molex
Real Time. V praxi to znamená významné úspory nákladů na hardware
a místa v rozvaděčích - úspory, které
jiná řešení nemohou nabídnout.

port a stav konektivity je úplně
automatizovaný.
Pomocí sondy portů (Port Wand) Real Time je identifikace a zapojení všech portů v rozvodně/datovém
centru samočinné - není nutný žádný další manuální
vstup ani složité postupy při instalaci. Konfigurace a
mapování systému sestává ze tří jednoduchých kroků
(1) Na lokální server nainstalujete Real Time
Software a databázi vaší sítě. (2) Mezi propojovací
panely a System Monitor zapojíte I/O kabely. (3)
Sondou portů se dotknete prvního a posledního portu
každé řady propojovacího panelu. Všechny porty se
automaticky namapují do databáze sítě Network
Database. Systém ihned zahájí monitorování a aktualizaci veškeré síťové konektivity.

PODPORA MULTIMEDIÁLNÍ KONEKTIVITY.
Kromě konektorů RJ45 disponuje Molex Real
Time System unikátní možností integrace
a správy optických spojení, zakončovacích
terminálů s vysokou hustotou a propojení
koaxiálními kabely. Molex Real Time System
vám umožňuje automatizaci správy celé vaší
hlasové a datové sítě - lokální, vzdálené
i globální.

POSKYTNEME VÁM ŠPIČKOVÉ SLUŽBY A PODPORU
PO DESÍTKY LET.
Po volbě systému Molex Real Time System se
můžete posadit a odpočívat. Váš Molex certifikovaný instalátor (CI) váš nový systém navrhne,
nainstaluje a důkladně jej otestuje. My poté
vydáme Záruku na certifikovaný systém kabeláže
garantující výkon vašeho systému po dobu 25
let. Váš certifikovaný instalátor poté bude pečovat o to, aby váš systém po celou záruční dobu
pracoval tak, jak má.

ZA INTEGRITU VAŠEHO SYSTÉMU RUČÍME 25 LET.
Naše komplexní záruka pokrývá vše.
Molex záruka na produkty, parametry systému
a podporu aplikací garantuje bezproblémový
provoz vašeho Real Time systému a podporu
jakýchkoliv aplikací navržených v souladu
s průmyslovými standardy - nyní i po řadu
následujících let.

Molex Real Time propojovací systém podporuje
řadu inteligentních nástrojů pro správu sítě NMS.
Zvýšená produktivita a úspory nákladů spojených se správou konektivity nejsou jediné výhody
propojovacího systému Molex Real Time System. Tento systém je ideální platformou
infrastruktury podporující jak krátkodobé, tak i dlouhodobé cíle vašeho IT oddělení.
Ve spolupráci s naším strategickým softwarovým partnerem, iTRACS Corporation, můžeme
využít i rozšiřující softwarové moduly a upgradovat váš IT management systém tak, aby
zahrnoval:
• Plánování virtuální místnosti s komunikační technologií pro optimalizaci plánování
kabelů a jejich vedení
• Plánování a dokumentace zahrnující Visio a AutoCAD
• Network Asset Management - diagnostika a mapování do úrovně MAC adresy umožňující
kompletní správu IT hardware
Pro více informací o propojovacím systému Molex Real Time Patching System navštivte naše
internetové stránky nebo se obraťte na místního obchodního zástupce.
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