PREDSTAVITEV

FCC-jev svet mrež
..Postavitev poslovnega omrežja v podjetju ni mačji kašelj, zato velja
delo prepustiti izkušenim strokovnjakom - mi smo izbrali podjetje FCC
ter TRENDnet omrežno opremo..
Izkušnje so naše bogastvo. Več kot se v
življenju naučimo in izkusimo, bogatejši
smo za nova znanja in spoznanja. A ker
imamo sami s postavljanjem omrežja bolj
malo izkušenj, smo se obrnili na podjetje
FCC d.o.o. iz Ljubljane, ki se s tovrstno
dejavnostjo ukvarja že zelo dolgo, 15 let, če
smo natančni.
Prav dolga tradicija in številne zadovoljne
stranke so zagotovilo, da se FCC-jev "svet
mrež" širi in raste iz dneva v dan. V podjetju se poleg načrtovanja in postavljanja
žičnih
in brezžičnih
omrežij
ukvarjajo tudi z
dr ugimi
področji iz sveta računalniške tehnologije. Njihovi strokovnjaki
namreč premorejo znanja z računalniškega, elektrotehniškega, ekonomskega
ter organizacijsko-upravljavskega področja,
zato lahko svojim strankam postavijo tudi
celovit informacijski sistem. Pri tem tesno
sodelujejo s podjetjem Aranea, d.o.o., ki
ponuja celoten spekter poslovnih aplikacij
za podjetja. Seveda lahko s podjetjem
sklenemo tudi pogodbo o vzdrževanju in
servisiranju sistema, ki je s stroškovnega
vidika najugodnejša za stranko.
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V tokratni predstavitvi se bomo osredotočili
na ponudbo iz segmenta omrežij. Podjetje
FCC je že več kot desetletje partner ameriške korporacije TRENDware, vodilnega
svetovnega proizvajalca omrežne opreme,
ki svoje izdelke trži pod blagovno znamko
TRENDnet. TRENDnet izdelki so sinonim
za kakovost po dostopni ceni. To potrjujejo predvsem številne nagrade različnih
strokovnih revij in publikacij širom sveta,
izjemno majhno število reklamacij (merjeno
v promilih, torej le posamezen izdelek na
tisoč prodanih enot) ter dolgo garancijsko
obdobje. TRENDnet namreč za brezhibno
delovanje svojih izdelkov ponuja od 3- do
5-letno jamstvo. Pestra paleta proizvodov
pomeni, da se bo za vsakogar našla ustrezna oprema - naj bodo to domači uporabniki,
mala ali srednje velika podjetja, pa tudi postavitve velikih omrežij s TRENDnet opremo
niso redek pojav.
Omrežna oprema predstavlja daleč največji
delež med vsemi TRENDnet proizvodi. Med
tradicionalnimi "žičnimi" rešitvami prednjačijo
različna večportna stikala, usmerjevalniki (z
možnostjo VPN povezav) ter tiskalniški strežniki, za najzahtevnejše uporabnike pa imajo
na voljo pestro paleto rešitev z uporabo gigabitnih optičnih povezav. Vse bolj priljubljena
so tudi brezžična omrežja. TRENDnet rešitve
uporabljajo za brezžičen prenos podatkov

med manjšimi napravicami Bluetooh povezave, za brezžično "omreženje" stavb oziroma
večjih prostorov pa so na voljo t.i. WLAN
vmesniki s podporo 125 ter 54 Mbitnim prenosom (združljivi tudi s starejšo opremo standarda 802.11 a/b/g). Bogata je tudi dodatna
oprema za brezžične usmerjevalnike - nudijo
številne antene za izboljšanje kvalitete signala
in njegovega dometa/sprejema. TRENDnet
se je v zadnjih letih usmeril tudi na področje
multimedije, o teh rešitvah bomo več pisali v
prihodnjih številkah.

Pri podjetju FCC nam opreme ne bodo le prodali. Svojim strankam nudijo širok izbor dodatnih storitev - od načrtovanja do implementacije
omrežnih rešitev. Izkušeni strokovnjaki nam
bodo pred nakupom tudi brezplačno svetovali,
kakšna oprema je najprimernejša za naše domače ali poslovno okolje. S FCC-jevo celovito
ponudbo rešitev na enem mestu res ne morete
zgrešiti.
(P.R.)
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