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Pytanie brzmi tylko: JAK?
Wizja: Sukces firmy zaczyna się od lepszego zarządzania sieciami.  

Wiele organizacji zmaga się z lepszym dostosowaniem infrastruktury 

informatycznej do prowadzonej przez nie działalności. Te, którym się to 

udaje, mogą poszczycić się większą elastycznością, która umożliwia im 

zmianę strategii biznesowej w taki sposób, by uwzględniała trendy globalne, 

gospodarcze i rynkowe – a te mogą się zmieniać szybko oraz często.

Lepiej zarządzana sieć rozpoczyna się od lepszego zrozumienia tego, 

czym naprawdę jest zarządzanie siecią – a skuteczne zarządzanie jest 

wielowymiarowe. Przede wszystkim efektywna firma musi być w stanie 

oprzeć się na infrastrukturze IT, która jest szybka, elastyczna i może 

się szybko przystosować do zmieniających się trendów rynkowych w 

świecie, który działa 24 godziny na dobę.

Firmy te zarazem muszą minimalizować kosztowny czas przestojów. 

Jeśli uwzględnić, że prawie jedną trzecią przestojów można przypisać 

błędom ludzkim, lepiej zarządzana sieć powinna charakteryzować 

się większą niezależnością i inteligencją, proaktywnie ostrzegając 

administratorów przed małymi problemami, zanim urosną one do 

dużych i spowodują  

kosztowne przestoje.

I wreszcie, lepiej zarządzana sieć musi kształtować krzywą kosztów 

tak, by było to dla niej korzystne, zarówno w ujęciu krótko-, jak i 

długoterminowym. Oznacza to zmniejszenie wymagań związanych ze 

zużyciem przez sieć energii i wykorzystaniem przestrzeni, jak również 

wytyczenie ścieżki inteligentnej rozbudowy. Lepiej zarządzana sieć musi 

oferować wszystkie te zalety, by Twoja sieć mogła wyprzedzać szybko 

zmieniające się warunki rynkowe – oraz konkurencję. Na szczęście istnieje 

rozwiązanie, dzięki któremu można stworzyć już dziś lepiej zarządzaną 

sieć. To rozwiązanie to imVisionTM firmy CommScope.

Każda sieć wymaga zarządzania.
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WŁAŚCIWE rozwiązanieWŁAŚCIWE wyzwanie

imVision, inteligentne, dynamiczne rozwiązanie 
do zarządzania infrastrukturą.

CommScope oferuje teraz imVision, inteligentny sposób 

na zarządzanie infrastrukturą, który zapewnia niezrównaną 

kontrolę nad siecią – jak również elastyczność, bez której 

nie można prosperować we współczesnym krajobrazie 

gospodarczym. To coś więcej niż inteligentne rozwiązanie 

informatyczne; to także dowód na instynkt biznesowy. 

Twoja inwestycja w imVision może się szybko zwrócić 

dzięki skróconemu czasowi przestojów oraz zmniejszeniu 

kosztów energii i zarządzania. imVision łączy w sobie 

inteligentne oprogramowanie i urządzenia, umożliwiając:

•  Zapewnienie bardziej rygorystycznego 

bezpieczeństwa w całej sieci

•  Lokalizowanie urządzeń oraz problemów w Twojej 

sieci w czasie krótszym niż 60 sekund

• Poprawę zarządzania zmianą

• Uproszczenie audytów i zgodności

• Zwiększenie wydajności procesu

•  Zwiększenie wydajności operacyjnej, czasu 

dostępności i wydajności

•  Monitorowanie i kontrolowanie wszystkich lokalizacji 

w sposób globalny, z jednego miejsca

• Automatyzację istniejącego procesu roboczego

imVision to rozwiązanie CommScope, a CommScope 

słynie z projektowania innowacyjnych rozwiązań, które 

stają się normami branżowymi. Pod tym względem 

imVision nie jest wyjątkiem w przypadku okablowania 

strukturalnego i inteligencji. W przeciwieństwie do firm, 

które tworzą rozwiązania w oparciu o elementy wielu 

producentów, imVision od początku stworzono jako 

jednorodne i uniwersalne rozwiązanie, które sprawnie i 

niezawodnie integruje się z całą siecią, stanowiąc zarazem 

punkt wyjścia dla inteligentnej, ekonomicznej ścieżki 

rozbudowy w przyszłości.
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Zarządzaj infrastrukturą z korzyścią dla bilansu.

Co roku nieplanowane przestoje i problemy z 

wydajnością operacyjną są przyczyną milionowych 

strat i niewykorzystanych możliwości. Twoja sieć staje w 

obliczu kilku kluczowych wyzwań na drodze do lepszej 

wydajności operacyjnej, dostępności i elastyczności 

Twoich sieci IT:

•  Nowe technologie i aplikacje wymagają zapewnienia 

większej przepustowości zarówno stacjom roboczym, 

jak i sieciom szkieletowym.

•  Jeśli przetwarzanie w chmurze i wiele innych nowych 

technologii i aplikacji jest wspieranych przez jedną 

infrastrukturę, powstaje jeden punkt podatności na 

awarię. Jeśli coś przestanie działać, wszystko przestanie 

działać – co może stać się przyczyną ogromnych strat, 

zarówno w dziedzinie wydajności, jak i finansów.

•  Sieci muszą być bardziej niż dotąd wytrzymałe, niezawodne 

i dostępne, by mogły zaspokoić potrzeby związane z 

siecią działającą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; 

to jednak wymaga większych nakładów energetycznych 

i finansowych, jak również personelu działu IT i zasobów, 

które umożliwią zarządzanie nią i obsługę.



Sprawdź, w jaki sposób 
imVision pomaga 
rozwiązywać najtrudniejsze 
problemy związane z 
Twoimi sieciami.
Dokonanie dziś właściwych inwestycji w infrastrukturę 

pozwoli Twojej firmie rozwijać się i osiągnąć sukces w 

przyszłości. Dlatego właśnie CommScope wbudowuje 

w swoje rozwiązania inteligencję już od chwili, gdy 

wprowadziliśmy na rynek rozwiązanie iPatch,®element 

naszej serii SYSTIMAX, w roku 2001. Znamy ścieżkę 

rozbudowy jak żadna inna firma – to my jesteśmy liderem, 

który zdefiniował tę ścieżkę.

Ewolucja imVision zapewnia niezrównany wgląd i kontrolę 

nad Twoją siecią, by Twój dział IT i Twoja firma były gotowe 

na rozwój strategiczny, zmianę i możliwości. A ponieważ 

wspiera ją nasza 20-letnia gwarancja na produkt i aplikację 

SYSTIMAX oraz 3-letnia gwarancja na komponenty, 

na CommScope można liczyć: wspieramy wszystkie 

rozwiązania imVision, które tworzymy.
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Zarządzaj lepiej kosztami energii.

Zużycie energii ma znaczenie. To nie tylko znacząca pozycja w 

budżecie, lecz także istotny punkt celów i zasad związanych ze 

zrównoważonym zarządzaniem firmą. Ponadto coraz trudniej 

znaleźć miejsca na centra danych. Każdy wzrost wydajności 

wymaga odpowiedniego zwiększenia wydajności energetycznej, 

a zbilansowanie tego równania to szczególnie mocny punkt 

imVision, gdyż pomaga ono naszym klientom: 

Zmniejszyć zużycie energii. imVision umożliwia zarządzanie 

energią w czasie rzeczywistym w oparciu o lokalizację, 

dzięki integracji z EnergyWise firmy Cisco,® co pozwala na 

uproszczenie zarządzania profilami energii EnergyWise w 

oparciu o położenie urządzeń w czasie rzeczywistym, niezależnie 

od zmian łączności.

Oszczędzaj miejsce w centrum danych. Nasz imVision 

Controller to innowacyjne, wyposażone w ekran dotykowy, 

niedrogie urządzenie, które upraszcza wdrożenie i zajmuje tylko 

1U przestrzeni.
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Zarządzaj konfiguracją swojej infrastruktury 

fizycznej, by zwiększyć wydajność operacyjną.

Rozwiązanie SYSTIMAX imVision zapewnia ulepszoną 

widoczność sieci, umożliwiając śledzenie lokalizacji fizycznych 

wszystkich urządzeń w sieci, jak komputery stacjonarne i laptopy, 

punkty dostępowe sieci bezprzewodowej, telefony IP i kamery IP, 

w czasie rzeczywistym. W ciągu 60 sekund można zlokalizować 

awarie i podjąć środki zmierzające do ich usunięcia, co pozwoli 

zminimalizować przestoje. Oprogramowanie imVision System 

Manager pozwala dokumentować i monitorować infrastrukturę 

za pomocą opartego na sieci web interfejsu graficznego 

użytkownika.

•  Zyskaj wysokopoziomowy, w czasie rzeczywistym, 

kompleksowy widok połączeń sieciowych.

•  Łączność można nawiązać w ciągu kilku sekund.

•  Elektronicznie zlecenia rutynowych zmian wdraża się teraz 

łatwo. 

•  Informacja o nieplanowanych zmianach jest przesyłana 

automatycznie, więc administratorzy sieci mogą reagować 

natychmiast.

imVision Controller usprawnia ręczne operacje wprowadzania 

poprawek dzięki wyświetlaniu zleceń generowanych przez 

oprogramowanie System Manager. W przypadku operacji 

automatycznych kontroler potwierdza zmiany dokonane na 

panelach iPatch. 

•  Wykrywa i przesyła ostrzeżenia o nieautoryzowanych 

zmianach.

•  Dostarcza więcej informacji, które zapewnią Ci większy wgląd 

strategiczny niż tradycyjne etykiety do portów czy kart.

•  Automatycznie przesyła aktualizacje, jeśli zmiany wystąpią w 

terenie lub na punktach końcowych obwodu.

Poza wskazówkami dźwiękowymi i wizualnymi innowacyjny 

imVision Controller dostarcza także informacji o końcach 

obwodu w czasie rzeczywistym w miarę podłączania za pomocą 

nowej funkcji „śledzenie podczas podłączania”, dzięki której 

jeden rzut oka wystarczy, by sprawdzić, że każdorazowo jest 

nawiązywane właściwe połączenie.



Zarządzaj przyszłością swojej sieci dzięki 

naszym uznanym w branży gwarancjom i 

rękojmiom dotyczącym aplikacji.

Wszystkie aktywne komponenty rozwiązania imVision są 

objęte 3-letnią gwarancją SYSTIMAX imVision dla aktywnych 

komponentów systemu, zaś wszystkie elementy pasywne 

obejmuje 20-letnia rozszerzona gwarancja produktowa 

SYSTIMAX oraz rękojmia dotycząca aplikacji.

Zarządzanie ewoluującą technologią  

z wbudowaną inteligencją, z myślą o  

dziś i jutrze.

Inteligencja to cecha, którą wbudowujemy w nasze 

rozwiązania, dzięki czemu możesz szybko sprawdzić, 

gdzie znajdują się urządzenia, identyfikować miejsca 

występowania problemów oraz punkty, gdzie nastąpiła 

zmiana połączeń, by można było szybko rozwiązać 

problemy i uniknąć kosztownych przestojów w pracy sieci. 

imVision zapewnia wszelkie korzyści związane z inteligentną 

infrastrukturą dzięki panelom i półkom iPatch, kontrolerowi 

i oprogramowaniu System Manager. Ponieważ nasze 

panele i półki SYSTIMAX można stosować z systemem 

iPatch, można łatwo dokonać aktualizacji do inteligentnego 

rozwiązania bez przerywania pracy sieci – jej inteligencja 

została tak zaprojektowana, by mogła zostać łatwo 

wpasowana w Twój harmonogram.

Twoja sieć – dlaczego CommScope?

Możemy się poszczycić długą historią projektowania 

i budowania inteligentnych rozwiązań dotyczących 

infrastruktury, które pomagają naszym klientom w 

rozwiązywaniu nawet najbardziej złożonych problemów 

związanych z siecią. Nasza wiedza fachowa obejmuje 

praktycznie wszystkie sieci komunikacyjne świata – 

szerokopasmowe, korporacyjne i bezprzewodowe – i 

wykorzystujemy tę niezwykłą perspektywę, by dostarczać 

rozwiązań, które przygotują Twoją sieć na każdą technologię 

i każdą możliwość, jaką może przynieść przyszłość.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę 

WWW www.commscope.com/imvision lub kontaktując się 

już dziś z Partnerem Biznesowym CommScope.
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Zarządzanie infrastrukturą – 
dlaczego CommScope?
Skorzystaj z naszej bogatej historii, jaką szczyci się 
technologia rozwiązań SYSTIMAX, wiedzy i wsparcia. 
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PArTnErZy BIZnESoWI I USŁUgI 

konFIgUrACyjnE:  

Pozwól, by nasz Certyfikowany Partner 

Biznesowy imVision zainstalował nasze 

rozwiązanie i dokonał jego certyfikacji.

AkADEMIA InFrASTrUkTUry: 

Postaraj się, by pracownicy Twojego 

działu IT wyprzedzali trendy dzięki 

naszym wszechstronnym programom 

edukacyjnym oraz szkoleniowym.

rękojMIA nA oProgrAMoWAnIE: 

Bądź na bieżąco dzięki najnowszym 

aktualizacjom i nowym wersjom 

oprogramowania przy niższych kosztach.

oBSŁUgA kLIEnTA onLInE 24/7:  

Kontaktuj się z naszym pełnym zapału 

zespołem wsparcia wtedy, gdy będziesz 

tego najbardziej potrzebować.



www.commscope.com
Odwiedź naszą witrynę WWW lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem CommScope, by otrzymać więcej informacji. 
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lub usług firmy CommScope.
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Twój sukces to nasza 
historia.
Jesteśmy znani na całym świecie jako zaufany 
kontrahent i partner, gdyż zainwestowaliśmy w 
Ciebie: Twoich pracowników, Twoje sieci, Twój 
sukces. Inspiruje nas to do budowania relacji i 
infrastruktury... łączenia ludzi i technologii poprzez 
protokoły, oceany i strefy czasowe… oraz dzielenia 
się po drodze tym, czego się nauczyliśmy. Nigdy 
nie zaprzestaniemy łączenia i rozwijania sieci, które 
pozwolą na pracę w firmie, w domu i w podróży. 

To nasza obietnica.
To właśnie CommScope.


