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Najbolj »in« LevelOne produkti
..Blagovna znamka LevelOne, najpomembnejša znamka korporacija Digital Data Communications, postaja
ena pomembnejših svetovnih znamk in ponudnikov aktivne mrežne opreme. Ponudbo LevelOne aktivne
mrežne opreme DDC zaokrožuje s proizvodi znamke Equip s ponudbo kablovja in vmesnikov za vse namene,
KVM preklopnikov in čitalcev pomnilniških kartic ter komunikacijskih omar Triton. .
Za produkte LevelOne je poleg tehnične dovršenosti, dostopnih cen in širokega spektra
ponudbe značilna tudi prijetno oblikovana
zunanjost. V zadnjem letu LevelOne beleži
veliko ekspanzijo na vseh trgih v Evropi, Aziji
in severni Afriki, saj so kakovost in zanesljivost
znamke LevelOne spoznali mnogi telekomunikacijski ponudniki, ki njihove proizvode
vključujejo v svojo paketno ponudbo (tudi pri
nas). Tudi domači in tuji računalniški mediji
proizvode LevelOne na testih vse pogosteje
označujejo z najvišjo oceno.

Potrebe in želje uporabnikov so glavno vodilo
pri razvoju novih izdelkov znamke LevelOne.
Zato je razvoj novih proizvodov stalnica in tudi
mi smo se odločili predstaviti nekaj opreme
iz železnega repertoarja njihove ponudbe.
Ker je pri nas širokopasovni dostop (ADSL,
kabelski internet) do interneta vse bolj razširjena in dostopna oblika stalne povezave,
moramo pred neželenimi obiskovalci tudi
ustrezno zaščititi (s požarnim zidom) naše
računalniško omrežje. Eden najbolj zaželenih
usmerjevalnikov v tem trenutku je zagotovo
usmerjevalnik LevelOne FBR-1418TX, ki
ima vgrajeno še stikalo za priključitev do
štirih računalnikov. Za dobrih deset tisočakov
dobimo kakovostno usmerjanje notranjega
in zunanjega prometa z izdatno nastavljivim
požarnim zidom ter podporo VPN (navideznim
zasebnim omrežjem). Zahtevnejši uporabniki,
ki želijo izkoristiti danosti in prednosti brez38
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žičnega omrežja, se najpogosteje odločajo
za brezžični usmerjevalnik LevelOne WBR3403/04TX s podporo protokolu 802.11g (b,
b+), ustrezno zaščito pred prisluškovanjem
(64- ali 128-bitna enkripcija),
4-portnim
stikalom in vgrajenim tiskalniškim strežnikom.
Za dobrih 35 tolarskih tisočakov, kolikor
zahtevajo zanj, je nakup tega brezžičnega
usmerjevalnika odlična kupčija. Za vse, ki
želijo izkoristiti brezžično omrežje pri polni hitrosti in brez kompromisov, je na voljo SuperG
dostopna točka LevelOne WAP-0003,
ki dosega hitrosti prenosa do 108 Mbps.
Ponaša se funkcijo, ki samodejno poišče
kanale z najmanjšim podatkovnim prometom.
Seveda so za dobrih 11 tisočakov na voljo tudi
SuperG PCI mrežne kartice WPC-0300, s
katerimi bo brezžično omrežje lahko zadihalo
s polnimi pljuči. Lastniki prenosnikov pa zelo
radi posegajo po zunanjem USB brezžičnem
vmesniku LevelOne WNC-0300.
Pri postavitvi domačega omrežja so v
letošnjem letu največje zvezde LevelOne
PowerCon izdelki, ki za prenos podatkov
uporabljajo obstoječe električno omrežje.
Tako se elegantno izognemo vrtanju in polaganju podatkovnih kablov in kanalov, kar
zna bit še posebej nerodno v podnajemniških
stanovanjih. Vsi PowerCon izdelki zmorejo
preko navadne električne napeljave pošiljati
in sprejemati podatke z največjo hitrostjo do
14 Mbit/s, vgrajena funkcija QoS (Quality of
Service) pa zagotavlja potrebno pasovno širino za večpredstavnostno rabo, kot je prenos
govora, zvoka in gibajoče se slike. Za varnost
in zasebnost pa pri vseh skrbi standard
DES (Digital Encription System) s 56-bitnim
šifriranjem podatkov. LevelOne PLI-2010 (za
slabih 20.000 SIT) je oblikovan kot običajen
električni vtič, ki zagotavlja preprosto vendar
zanesljivo internetno povezavo v samo eni
minuti po vklopu v električno omrežje.
Za varovanje in nadzor prostorov pa je povpraševanje skoncentrirano na omrežni spletni
varnostni kameri LevelOne FCS-1020 in FCS1030. Majhni vendar zmogljivi napravi omo-

gočata prenos video in zvočnega posnetka
prek internetnega protokola, FCS-1030 pa
omogoča povečavo (zoom) do štirikratne velikosti pri predvajanju gibajoče se slike, med
njegovimi odlikami so tudi napredne možnosti, kot je e-poštno obveščanje o dogodkih,
prav tako pa je poskrbljeno za inteligenten
sistem zaznave gibanja v nadzorovanem
prostoru. Ob nakupu kamere FCS-1030 je
priložena brezplačna programska oprema,
ki med drugim omogoča ogled in snemanje
živih posnetkov z zvokom do največ 16
kamer (za primerjavo, pri FCS-1020 je omejitev 4 kamere) ter nastavljivo snemanje po
urnikih, sproženih dogodkih ali uporabniško
nastavljivih merilih.
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