
Specjaliści, którzy pomagają Państwa 
pracownikom 
bardziej wydajnie pracować w sieci
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Innowacyjne rozwiązania siecioweNa pewno chcielibyście Państwo    
mieć najlepiej połączoną sieć?

Używając rozwiązań oferowanych 
przez firmę Molex, jesteście 
Państwo połączeni ze wszystkim, co 
zapewnia Państwa firmie przewagę 
konkurencyjną. Dzieje się tak, gdyż 
współpracujecie Państwo z jednym 
z wiodących w świecie dostawców 
rozwiązań w zakresie transmisji 
danych.

Premise Networks – nasze referencje 
biznesowe
Jesteśmy częścią firmy Molex 
Incorporated, drugiego na świecie 
wytwórcy produktów połączeniowych, 
którego roczne dochody kształtują się 
na poziomie 3,3 miliarda dolarów. 
Dążąc do zaspokajania indywidualnych 
potrzeb naszych klientów oraz do 
rozwijania i wdrażania nowych 
technologii, firma zainwestowała ponad 
miliard dolarów w sieć 59 ośrodków 
badawczo – rozwojowych, zajmujących 
się opracowywaniem nowych 
produktów.
Dysponując ponadto siecią złożoną 
z 58 ośrodków produkcyjnych, 
34 regionalnych biur sprzedaży, 
oraz z tysięcy centrów dystrybucji 
zlokalizowanych na 6 kontynentach, 
firma Molex posiada zarówno globalny 
zasięg, jak i lokalne kompetencje 
do projektowania, instalowania 
oraz udzielania pomocy technicznej 
i wsparcia w zakresie rozwiązań 
transmisji danych wszędzie tam, gdzie 
są one potrzebne.

Premise Networks – nasze podejście
To prawda, że większość z firm może 
dostarczyć rozwiązanie. Jednak 
dodatkowym atutem naszej oferty 
jest coś bardzo prostego i zarazem 
ważnego, dzięki czemu firma Molex 
osiąga tyle sukcesów.  
My rozmawiamy z ludźmi. 
Rozmawiamy z naszymi klientami, 
aby lepiej zrozumieć ich indywidualne 
potrzeby. Następnie, zanim 
zaproponujemy konkretne rozwiązanie, 
analizujemy te wymagania w zespołach 
naszych projektantów, podwykonawców 
i pracowników technicznych. Także 
słuchamy uwag naszych klientów. I to 
wyjaśnia, dlaczego tak wiele wiodących 
firm na całym świecie korzysta z naszej 
propozycji i pomocy. Oni wiedzą, że 
trudne zadania wdrożenia rozwiązań 
w zakresie transmisji danych możemy 
uczynić znacznie łatwiejszymi.

„Rozmawiamy z naszymi 
klientami, aby lepiej 
zrozumieć ich indywidualne 
potrzeby”

Konsultacje: Rozmawiamy z naszymi klientami, aby 

zdefiniować ich indywidualne potrzeby. 

Projektowanie: Dostarczamy rozwiązania 

dostosowane do indywidualnych wymagań naszych 

klientów, zaspokajające ich potrzeby biznesowe 

zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. 

Wdrożenie: Nasze rozwiązania są instalowane 

wyłącznie poprzez globalną sieć wysoko 

wykwalifikowanych Certyfikowanych Instalatorów.

Pomoc techniczna i wsparcie: Jesteśmy zwolennikami 

udzielania pomocy technicznej i wsparcia począwszy 

od etapu opracowania koncepcji projektu, aż do jego 

wdrożenia.

Jakość naszych rozwiązań potwierdzana jest przez 

25-letni okres gwarancji obejmującej produkty, 

systemy oraz aplikacje, a także przez długookresowe 

programy obsługi naszych klientów.

Liderzy przemysłu
Niepowtarzalne doświadczenia firmy Molex w dziedzinie budowy 
okablowania walnie przyczyniły się do rozwoju infrastruktury sieci 
telekomunikacyjnych. Od tego czasu nasze innowacyjne rozwiązania typu 
„end-to-end” pomagają przedsiębiorstwom - bez względu na ich wielkość 
- szybko i bezpiecznie przesyłać dane w ich sieciach telekomunikacyjnych.  
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Dyskutujemy z naszymi klientami  
nad usprawnieniem komunikacji 
w ich sieciach.

Zwiększenie pasma transmisji. 
Większe bezpieczeństwo danych. 
Transmisja wolna od błędów. Zmiana 
priorytetów organizacyjnych. 
Wybór infrastruktury sieciowej, 
która zaspokajałaby potrzeby 
biznesowe Państwa firmy, jest 
procesem złożonym i często także 
kosztownym. Opisując i analizując 
wszystkie te problemy językiem, 
który możecie Państwo zrozumieć, 
firma Molex może Państwu pomóc 
w uzyskaniu możliwe najlepszego 
zwrotu z inwestycji w infrastrukturę 
sieciową.

Patrzymy na problemy z Państwa 
punktu widzenia 
Aby uzyskać właściwą odpowiedź, 
należy najpierw zadać właściwe 
pytanie. Nasi pracownicy siadają 
z klientami i razem z nimi definiują 
specyficzne wymagania dotyczące 
infrastruktury sieciowej dla ich firm 
i przedsiębiorstw. Na przykład, 
potrzeby w zakresie infrastruktury 
sieciowej dla instytucji rządowej 
złożonej z wielu oddziałów będą 
znacznie się różniły od analogicznych 
potrzeb dla niewielkiej sieci hoteli.   

Patrzymy na obecny stan Państwa 
infrastruktury i na przyszłe potrzeby
Bez względu na to, czy Państwa 
organizacja buduje nową 
infrastrukturę sieciową, czy 
udoskonala już posiadany system, 
naszym celem jest maksymalizacja 
możliwości oferowanego rozwiązania 
zarówno na dzień dzisiejszy, jak i na 
przyszłość. Zarządzanie projektami 
od fazy koncepcji poprzez wdrożenie 
i dalej, pozwala nam dokładniej 
poznać sposób pracy Państwa firm 
i przez to zyskać kompetencje 
przekraczające te, które posiadają 
dostawcy rozwiązań działający 
w sposób konwencjonalny. To także 
ułatwia opracowanie i dostarczenie 
systemu transmisji danych, który 
spośród bogatego wachlarza 
produktów będzie najlepiej 
odpowiadał potrzebom Państwa 
firmy.

Komunikacja przynosi efekty
Rozmawiając o Państwa potrzebach biznesowych, możemy Państwu pomóc 
określić, co będziecie Państwo chcieli robić w przyszłości. Mogą to być 
takie zadania, jak: zagwarantowanie Państwa akcjonariuszom bardziej 
rentownych wyników, szybsze dostarczanie prognoz dla Państwa klientów, 
czy lepsze sposoby pracy dla Państwa pracowników.

„Słuchamy naszych klientów. 
I to wyjaśnia, dlaczego tak 
wiele wiodących firm na 
całym świecie korzysta 
z naszej pomocy”

„Mieliśmy szereg pytań 
dotyczących naszej sieci. 
Firma Molex udzieliła na nie 
rzetelnych odpowiedzi”.

SWITCH

Innowacyjne rozwiązania sieciowe
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Każda firma jest inna,   
dlatego nie zawsze zalecamy to samo 
rozwiązanie.

Zdajemy sobie sprawę, że każda firma 
jest inna i w związku z tym, wymagania 
poszczególnych firm dotyczące ich 
infrastruktury sieciowej zasadniczo 
są niepowtarzalne. Posiadany 
przez nas szeroki wachlarz różnych 
produktów pozwala nam oferować 
klientom rozwiązania spełniające 
ich indywidualne wymagania 
biznesowe. Nasze produkty wykraczają 
poza standardy przemysłowe i są 
zaprojektowane w sposób gwarantujący 
ich wysoką wydajność. 

Rozwiązanie oparte na kablach 
miedzianych
Systemy sieciowe oparte na 
kablach miedzianych są nadal na 
świecie powszechnie używane przez 
przedsiębiorstwa praktycznie każdej 
wielkości. Od momentu pojawienia się 
systemów okablowania strukturalnego 
- co miało miejsce ponad 20 lat temu 
- ciągłe i intensywnie prowadzone 
prace badawczo-rozwojowe w zakresie 
technologii miedzianej zwiększyły 
tysiąckrotnie możliwości transmisji 
danych tej technologii, pozwalając 
na wykorzystanie w systemach 
miedzianych nawet najbardziej 
wymagających, współczesnych 
protokołów sieciowych. Mając 
świadomość, że przedsiębiorstwa mają 
różne wymagania, możemy zaoferować 
szeroki wachlarz rozwiązań typu „end-
to-end”, bazujących na technologii 
miedzianej, zarówno w konfiguracji 
ekranowanej, jak i nieekranowanej, 
charakteryzujących się poziomami 
wydajności właściwymi dla kategorii 
5, 5e lub 6, oraz umożliwiającymi 
wykorzystanie najnowszych 
protokołów sieciowych 10 Gigabit 

„Produkty transmisji danych 
odpowiadające nie naszym, 
lecz Państwa indywidualnym 
potrzebom”.

Ethernet. Jesteśmy przekonani, 
że ten bogaty portfel produktów 
oferuje klientom maksymalną 
elastyczność w zakresie planowania 
i projektowania infrastruktury dla ich 
sieci, gwarantującej zaspokajanie ich 
potrzeb biznesowych w chwili obecnej 
i w przyszłości. Nasze rozwiązania 
są innowacyjnie zaprojektowane, 
spełniają, a nawet przewyższają 
standardy przemysłowe, oraz są 
testowane przez niezależne firmy, co 
dodatkowo zwiększa gwarancje ich 
wysokiej jakości.

Rozwiązania oparte na światłowodach
Światłowód jako medium do tworzenia 
okablowania oferuje w porównaniu 
z kablem miedzianym szereg korzyści, 
takich, jak: bezpieczeństwo transmisji 
danych, możliwość transmisji na większe 
odległości, szersze pasmo transmisji 
oraz lepszą wydajność. Tradycyjnie, 
światłowody były używane przez 
przedsiębiorstwa w ich systemach 
okablowania strukturalnego do 
budowy sieci szkieletowych, jednakże, 
połączenie nowoczesnej technologii 
z rosnącą globalizacją w zakresie 
działalności biznesowej spowodowało 
stale rosnące zapotrzebowanie na coraz 
większą przepustowość i szybkość 
transmisji danych w sieciach. Sieci 
oparte na światłowodach są idealnym 
rozwiązaniem dla takich bardziej 
wymagających zastosowań.

Firma Molex oferuje wyczerpujący 
zestaw produktów światłowodowych, 
począwszy od zwykłych 
złączy światłowodowych, a na 
charakteryzujących się wysoką 
wydajnością rozwiązaniach typu 
„end-to-end” skończywszy. Wszystkie 
produkty służące do realizacji 
połączeń w sieci spełniają lub 
przewyższają odpowiednie standardy 
przemysłowe. Oferujemy także 
innowacyjne rozwiązanie Modlink™. 
Jest to system kasetowy, zgodny 
ze standardem „włącz i używaj”, 
który można łatwo konfigurować. 
System Modlink™ charakteryzuje się 
wysoką wydajnością, jest wyposażony 
w fabrycznie zakończone kable, wspiera 
wykorzystanie protokołu sieciowego 
10Gigabit Ethernet oraz sieciowych 
urządzeń optycznych Canobeam™ Free 
Space Optics*, które są ekonomicznym 
rozwiązaniem służącym do budowy 
połączeń telekomunikacyjnych między 
budynkami. Bez względu na to, jakie 
by nie były Państwa wymagania, mamy 
rozwiązanie, które będzie je spełniało.

Realtime™ - Inteligentne Zarządzanie 
Infrastrukturą
Wysokie wymagania oraz tempo 
zmian zachodzących we współczesnej 
przestrzeni biznesowej kładzie stale 
rosnący nacisk na zarządzanie 
infrastrukturą sieciową w średnich 
i dużych przedsiębiorstwach. 
Gwarancje Jakości Świadczonych 
Usług (umowy SLA), zapewnienie 
ciągłości działania, zagwarantowanie 
działania przedsiębiorstwa zgodnego 
z ustawą Sarbanes Oxley, czy śledzenie 
zasobów, to tylko niektóre problemy, 
które powinny być uwzględnione 
w zarządzaniu siecią.

Oferowany przez firmę Molex 
system RealTime jest inteligentnym 
systemem zarządzania infrastrukturą 
(IIM), który umożliwia zarządzanie 
i monitorowanie fizycznej warstwy 
sieci w czasie rzeczywistym przy 
użyciu oprogramowania IM. 
Oprogramowanie to jest centralnym 
ogniwem spinającym warstwę fizyczną 
sieci i związane z nią urządzenia 
teleinformatyczne, oraz daje 
możliwość zarządzania, monitorowani 
i śledzenia na poziomie, który nie 
jest dostępny w przypadku używania 
tradycyjnych systemów okablowania. 
To zautomatyzowane rozwiązanie daje 
klientom szereg inherentnych korzyści 
i eliminuje ryzyko błędu człowieka 
– oferując ważne korzyści operacyjne 
i oszczędność kosztów.

Duża wiedza techniczna pozwala nam 
projektować innowacyjne produkty, 
które z jednej strony wzbogacają 
naszą ofertę, z drugiej zaś zapewniają 
naszym klientom szereg zalet 
– czy to estetycznych, pozwalających 
oszczędzać miejsce i przestrzeń, 
czy zwiększających modułowość lub 
zwartość konstrukcji – wszystkie te 
zalety przekładają się na dodatkowe 
korzyści dla naszych klientów. 

* Canobeam™ jest zastrzeżonym znakiem 
handlowym lub znakiem handlowym firmy Canon

„Nasza firma ma plany 
dynamicznego rozwoju. Molex 
stworzył właściwą sieć umożliwiającą 
osiąganie wytyczonych celów”.

Innowacyjne rozwiązania sieciowe
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Jakość wykonania instalacji  
musi odpowiadać jakości oferowanego 
rozwiązania

„Aby mieć pewność, że 
w pełni wykorzystacie 
Państwo możliwości 
rozwiązania zakupionego 
od firmy Molex, 
tylko najlepszym 
współpracownikom 
pozwalamy na jego 
wdrożenie”

Inżynierowie, którzy rozumieją Państwa 
potrzeby
Gdy wybierzecie Państwo rozwiązanie 
firmy Molex, otrzymacie pomoc 
techniczną i wsparcie ze strony naszych, 
wysokokwalifikowanych inżynierów 
wsparcia technicznego, którzy pomogą 
Państwu opracować optymalny projekt 
systemu oraz wykonać jego instalację 
i testowanie. Nie widzimy żadnych 
powodów, dla których wszystkie 
aspekty związane z wykorzystaniem 
tej technologii miałyby być zupełnie 
odhumanizowane.   

Partnerzy przekraczają standardy 
przemysłowe.
Jakość surowców używanych do budowy 
naszych systemów jest tak samo ważna, 
jak dopracowane koncepcje i projekty. 
Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi 
producentami kabli z przewodów 
drutowych i kabli światłowodowych, oraz 
z partnerami, którzy stosują standardy 
odpowiadające naszej wydajności, 
niezawodności i integralności danych. 

Nawet najlepsze systemy 
zaprojektowane przez najlepszych 
inżynierów mogą zawieść, jeśli 
zostaną niewłaściwie zainstalowane. 
Jest to główna przyczyna, dla której 
posiadamy globalną sieć instalatorów 
oferujących naszym klientom na całym 
świecie usługi instalacyjne zawsze 
o takiej samej, wysokiej jakości. 
Przeszkoliliśmy tysiące ekspertów 
w dziedzinie telekomunikacji, którzy 
regularnie instalują nasze rozwiązania 
u klientów. Eksperci ci, aby uzyskać 
tytuł Certyfikowanego Instalatora, 
muszą przejść wszechstronne szkolenia 
i zdać rygorystyczne egzaminy. 
Jednak uzyskanie certyfikatu nie 
jest zakończeniem ich rozwoju 
zawodowego. 

Certyfikowani Instalatorzy firmy 
Molex, po uzyskaniu takiego 
statusu, mogą go utrzymać tylko 
poprzez ciągłe doskonalenie 
swoich kwalifikacji przez szkolenia 
dotyczące stale unowocześnianych 
produktów i systemów. W ten sposób 
gwarantujemy, że klient otrzymuje 
produkt o najwyższej jakości i sieć 
o optymalnej wydajności.

Stawiamy sobie za cel 
maksymalizacje możliwości 
sieci, tak aby zaspokajała 
Państwa potrzeby dziś i jutro

Innowacyjne rozwiązania sieciowe
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Transmisja danych nigdy się nie kończy.  
Dlatego nigdy nie zaprzestaniemy jej 
wspomagania.

Wykorzystujemy tylko to, co najlepsze
Aby móc udzielać kompleksowej 
gwarancji na oferowane przez nas 
rozwiązania, wdrożyliśmy globalny 
program Certyfikowanych Instalatorów. 
Wybieramy i regularnie szkolimy 
profesjonalistów wg najwyższych 
standardów. Połączenie tego szkolenia z 
Globalną Gwarancją, której udzielamy 
na nasze rozwiązania, daje naszym 
klientom pewność, że ich infrastruktura 
sieciowa będzie dożywotnio objęta 
programem pomocy technicznej i 
wsparcia.

Bez względu na etap projektu, który 
Państwo realizujecie – czy to będzie 
etap analizy wymagań, czy też faza 
wdrożenia nowej infrastruktury 
sieciowej, zawsze możemy zaoferować 
Państwu pomoc techniczną i wsparcie.
Nasze procesy produkcyjne 
charakteryzują się wysoką jakością, 
posiadamy globalną sieć profesjonalnie 
wyszkolonych instalatorów oraz 
wykwalifikowany personel techniczny 
i wsparcia – to wszystko pomaga nam 
realizować naszą misję – pomagać 
Państwu.

Na nasze rozwiązania udzielamy pełnej 
gwarancji 
Gdy wybierzecie Państwo rozwiązanie 
spełniające Państwa wymagania 
biznesowe, chcecie mieć Państwo 
pewność, że jego wdrożenie zostanie 
przeprowadzone wg najlepszych 
standardów.. Firma Molex udziela 
na oferowane rozwiązania typu „end-
to-end” kompleksowej, globalnej 25-
letniej gwarancji obejmującej produkty, 
systemy oraz aplikacje. Gwarancja ta 
dotyczy wszystkich naszych rozwiązań 
i daje pewność, że Państwa system 
będzie spełniał wymagania biznesowe 
zarówno dzisiaj, jaki w przyszłości.

„Jesteśmy zobowiązani 
do tworzenia dla 
Państwa maksymalnych 
możliwości na dziś 
i na jutro”

Gdy mówimy, że nasze rozwiązania są sprawdzone 
i przetestowane, to tak jest naprawdę.

Innowacyjne rozwiązania sieciowe
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