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wykonania Proof of Concept Systemu Monitorowania router6w 3GPP/CDMA i modem6w 3GPP

w sieci TAN B w projekcie AMI przez system StableNet firmy Infosim

Energa-Operator S.A. potwierdza, ie w dniach od 4.O7.2OL4 do 31.08.2014 przeprowadzono testy wykorzystania

systemu Infosim StableNet do monitorowania router6w 3GPP/CDMA i modem6w 3GPP w sieci TAN B projektu AMl.

Zakres prac obj{ ponad 12 tyJ urzadzer{ sieciowych w poniiszym zakresie:

5 ty5 monitorowanych router6w inQl-Twin MindMade Sp. z o.o.

8 tyS monitorowanych modem6w Commander Andra Sp z .o.o.

Autodiscovery urzqdzefi w sieci lP - opracowanie definicji xml's dla r62nych typ6w urzqdzefi

Rejestracjazdarzef w module Fault Management (FM)

Badanie parametr6w wydajno6ciowych w module Performance Management (PM),

Wizualizacja statusu monitorowanych urzqdzefi w module mapowym - Integracja z Open Street Maps

Integracja z DNS i plikami CSV - pobieranie dodatkowych danych inwentaryzacyjnych urzqdzef

Statystyki i wykresy prezentujqce bie2qce wartoSci kluczowych wskainik6w KPI

Raporty okresowe wysylane cyklicznie itworzone na iqdanie

Prace zostafy pneprowadzone pzez firmq OMEX Sp. z o.o. Sp. k. i Qumak S.A. przy wsp6fudziale pracownik6w

Departamentu Telekomunikacji Energa-Operator S.A.

system spefnil zdecydowanq wiqkzos6 z ponad 180 wymagaf stawianych przed nim w ramiach Proof of concept.

Testy wykazaly. ie system StableNet dziala stabilnie plzy monitorowaniu duie ilosci urzadzef. Kolekcja danych jest

odporna na negatywne zjawiska w sieci telekomunikacyjnej, takie jak przen,y w dostepnoSci i natlok informacji po

awarii. Konfiguracja systemu z poziomu interfejsu WWW jest prosta i pozwala na srybkq realizacjq wdroienia.

Interfejs uiytkownika jest przejnysty i intuicyjny, Zintegrowany modul mapowy do wizualizacii statusu

monitorowanych unqdzef znaczqco podnosi ergonomiq korzystania z rozwiqzania przy monitorowaniu wlelu tysiQcy

unqdzefi rozproszonych geograficznie. Elastyczny model licencjonowania ,per pomia/'pozwala na optymalizacjQ

koszt6w posiadanej puli licencji dla r62nych typ6w urzqdzef: prostych modem6w izaawansowanych router6w.

Integracja z zewnqtrznymi systemami przez wbudowane interfejsy jest bezkosztowa a w przypadku dedykowanych

adapter6w komunikacyjnych objeta jest tylko kosztem budowy interfejsu.

Niniejsze opinie wystawiono w celach referencyjnych.
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