Tisková zpráva

Strukturovaná kabeláž 3M Volition™
Divize 3M Telekomunikace společnosti 3M se stala
obchodním partnerem Hewlett-Packard
Divize 3M Telekomunikace se stala součástí programu
HP DSPP (Developer & Solution Partner Program)
Program DSPP společnosti HP byl vytvořen pro prodejce
hardware, nezávislé prodejce software, systémové
integrátory, vývojáře a konzultanty, kteří díky němu mohou
společně snáze oslovit nové zákazníky, vyjít vstříc jejich
potřebám a udržet si jejich věrnost.
V rámci tohoto programu se společnost HP a její partneři zavazují dát si vzájemně k dispozici nástroje a
technickou podporu potřebné pro úspěšné řešení obchodních problémů svých společných zákazníků.
Spolupráce s HP významně posílí schopnost společnosti 3M dosáhnout těchto cílů.
Spojení odborných znalostí společnosti 3M s portfoliem technologií HP umožní zákazníkům těchto dvou
firem docílit lepších obchodních výsledků.
3M do programu přihlásila dvě svá řešení, která jsou součástí portfolia 3M Volition™
- 3M Volition Network Solution
- 3M Volition Intelligent Management System
3M Volition Network Solutions jsou síťová řešení, která nabízejí kompletní strukturovanou kabeláž (jak
metalickou, tak optickou) pro použití ve firmách a datových centrech, které využívají inovativní
konektory pro měděné kabely a optická vlákna, kabelové svazky, propojovací šňůry, propojovací panely
a další části síťové infrastruktury.
Kabeláž 3M se vyznačuje velkou výkonnostní rezervou oproti existujícím specifikacím, což široké řadě
zákazníků umožní přechod na vyšší šířku datového pásma.
Inovativní kabeláž 3M Fibre To The Desk (FTTD) pomáhá snížit spletitost sítí LAN.
3M Volition Intelligent Management System (VIMS) představuje fyzickou vrstvu systému řízení sítě,
která v reálném čase podává informace o stavu spojení mezi jednotlivými uživateli a propojovacími
panely.
Tento systém předává informace o všech změnách spojení systému řízení sítě a databází, které jsou
nainstalovány na serveru, a pomáhá správci systému naplánovat a implementovat změny kabelového
vedení.
Tento systém je propojovacím článkem mezi stanicí nebo serverem a switchem a řadou spojení a může
být jak dynamický, tak statický.

Tento systém může též sloužit jako rozhraní mezi programem pro správu sítě a síťovými zařízeními
podporujícími SNMP, jako jsou switche nebo pracovní stanice, které umožňuje získat informace o
umístění v reálném čase.
3M Telekomunikace nabízí finančně úsporná a kvalitní síťová řešení pro koncové uživatele na úřadech,
ve zdravotnictví, telekomunikacích, finančnictví, sportu, v hotelích, službách, průmyslu a obytných
zónách, kteří potřebují strukturovanou kabeláž pro sítě LAN.
Nabídka 3M pokrývá:
- Segmenty: kanceláře/obchod, průmysl, obytné zóny, datová centra
- Využití:
telekomunikace, přenos dat, video, bezpečnost, systémy automatizace
Řešení 3M pro sítě v budovách tvoří:
- 3M Volition Network Solutions (měď a optická vlákna)
- 3M Volition Intelligent Management System
- Fibre Interconnect Solutions
- Voice Interconnect Solutions
3M nabízí svým klientům a partnerům víc díky:
- Šířce svého portfolia
- Spolehlivosti / souladu s normami / osvědčením od třetích stran
- Globálnímu i místnímu zastoupení (závody, podpora, technický servis, organizace v rámci
„vertikálního trhu“)
- Dlouhodobé finanční stabilitě
- Poměru kvality a ceny (hodnota/cena) + celkovým nákladům na vlastnictví (TCO)
- Dostupnosti distribuční sítě
- Záručnímu programu
Více o produktech 3M Volition se dozvíte na www.3M.cz/telekomunikace
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