
W dzisiejszych czasach przodujące 
uniwersytety są czymś więcej niż tylko 
miejscem do nauczania i uczenia się. Ich 
kluczowa część infrastruktury IT musi w 
pełni spełniać wymagania przełomowych 
odkryć; musi obsługiwać wiele obiektów 
komercyjnych; musi umożliwiać 
wprowadzenie technologii inteligentnych 
budynków; i oczywiście musi  dostarczać 
połączenie przewodowe jak i 
bezprzewodowe dla personelu, studentów 
i gości na całym obszarze kampusu, 
wliczając również tereny mieszkalne czy 
socjalne. 

Uniwersytet UK Russell Group, 
będący przodującym uniwersytetem 
w Wlk. Brytanii zaufał technologii 
Molex, ponieważ to ona zapewnia 
wydajność potrzebną dla badań, nauki, 
doświadczeń swoich studentów, jak 
również administracji czy infrastruktury 
inteligentnych bydynków.

WYZWANIE 
Umożliwić badania, realizację wybitnych 
metod nauczania, uczenie i nabywanie 
doświadczenia przez studentów z 
jednoczesnym wsparciem technologii 
Internetu Rzeczy i inteligentnych 
budynków. 

Filozofią i kierunkiem rozwoju tego  
uniwersytetu jest bycie uznanym za 
jeden z czołowych 25 uniwersytetów na 
świecie.   Z tak ambitnym podejściem, 
badania naukowe mają najwyższy priorytet, 
a ich znaczenie i wpływ sprawia, że rola 
infrastruktury IT jest krytyczna. Zdolność 
do zbierania, przechowywania i analizy 
danych z badań naukowych tak szybko i 
tak pewnie jak to tylko możliwe oznacza, że 
sieć musi działać zgodnie z jej najwyższym 
potencjałem bezustannie 24/7/365. 

Równocześnie sieć IT musi umożliwiać 
uniwersytetowi bycie środowiskiem 
ciągłego nauczania i uczenia się, dając 
pewność, że usługi sieciowe działają 
zawsze i zawsze są dostępne w obszarach 
naukowych, wewnętrznych, socjalnych i 
komercyjnych.

Po trzecie infrastruktura IT odgrywa 
kluczową rolę w wsparciu fizycznego 
zabezpieczenia i technologii inteligentnych 
budynków, gdzie środowisko reaguje 
w sposób inteligentny na ich stan i 
użytkowanie, umożliwiając uniknięcie 
błędów. Odbiór przez użytkowników jest 
poprawiony, podczas gdy ilość pobranej 
energii jest zminimalizowana.
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NAZWY PRODUKTÓW
Kabel Powercat 6A U/FTP, 24-portowe 
Panele Kątowe z gniazdami Powercat 6a, 
Panel przedni wg. standardu UK z modułami 
Euromod Cat 6A, puszki podłogowe z 
modułami typu Mod-Snap Cat 6A.
Szafy serwerowe z inteligentną kontrolą 
dostępu.

CECHY ROZWIĄZANIA
Rozwiązania PowerCat 6A firmy Molex 
zostały zaprojektowane z myślą o 
największych możliwościach działania, 
o najszybszej transmisji danych na 
najwyższych częstotliwościach i z 
wzmocnionym tłumieniem szumu. 
Rozwiązanie zostało skrupulatnie 
zaprojektowane, aby zapewnić najbardziej 
zaawansowane złagodzenie tzw. przesłuchu 
obcego i tłumienie lepsze niż w standardzie.
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ŚWIATOWEj KLASY OKABLOWANIE DLA 
ŚWIATOWEj KLASY UNIWERSYTETU



Celem uzyskania więcej informacji o tym jak Molex Connected Enterprise Solutions może polepszyć wydajność i fizyczne 
zabezpieczenia Twojego systemu, prosimy o odwiedzenie strony internetowej www.molexces.com.pl

ROZWIĄZANIE 
Okablowanie Powercat 6/6A

Ten prestiżowy angielski uniwersytet 
początkowo wybrał Molex jako jednego 
z trzech wyspecyfikowanych dostawców 
okablowania strukturalnego.  Jednakże, 
istotne korzyści płynące z wykorzystania 
naszych produktów, przy ich jednoczesnej 
odpowiedniej wycenie i dużej 
dostępności, wraz z ich niezawodnością 
udowodnioną przez wiele lat, sprawiły, że 
ta instytucja uczyniła naszą firmę jedynym 
wyspecyfikowanym dostawcą.  

Niezawodność firmy Molex w wypełnianiu 
wymagań została udowodniona więcej niż  
w 100,000 punktach, nasz kabel Kategori 6A 
zapewnia dostarczanie 10GB Ethernetu.

KORZYŚCI 
Maksymalne zwiększenie przestrzeni 
do nauczania poprzez zmniejszenie 
powierzchni zajmowanej przez 
infrastrukturę IT. 

Uniwersytet czerpie dużą satysfakcję 
z używania infrastruktury sieciowej 
działającej nieustannie z najwyższymi 
parametrami i zdolnej do dostarczania 
szybkich i efektywnych usług dla personelu 
i studentów.  Natomiast wysoka jakość              
i niezawodność rozwiązania firmy Molex 
znacznie obniża koszty dostarczania usług  
IT. 

Program certyfikacji instalatorów 
przez Molex, z ciągłymi szkoleniami i 
profesjonalnym  programem rozwoju, 
sprawił, że uniwersytet mógł ustawić 
wysoko poprzeczkę jeśli chodzi o 
jakość prac ich instalatorów.  Molex 
współpracuje blisko z uniwersytetem w 
celu monitorowania jakości instalacji, co 
pozwala firmie Molex zaoferować jej 25 
letni, przodujący na rynku system gwarancji 
działania rozwiązania na całym obszarze 
uniwersytetu.
Szerokie zasoby badawcze i projektowe 
firmy Molex są wykorzystywane do 
doradzania uniwersytetowi w temacie 
nadchodzących zmian w standardach 

branżowych i w rozwoju technologii, 
zapewniając tym samym, że uniwersytet 
specyfikuje i tworzy zapytania przetargowe 
odzwierciedlające aktualne wymagania 
obecne na rynku – patrząc równocześnie na 
to co wydarzy się w przyszłości. 

Plany związane z przyszłością mówią o 
trwającym wyścigu co do zwiększenia 
upakowania liczby połączeń, efektywnego 
wykorzystania  zwiększającej się 
powierzchni przeznaczonej do uczenia się 
i nauczania co ma być uzyskane poprzez 
zminimalizowanie powierzchni zajmowanej 
przez infrastrukturę IT.  Będzie to możliwe, 
częściowo, poprzez opracowanie 
przodujących na rynku rozwiązań 
światłowodowych o dużym stopniu 
upakowania. 
 
Ponieważ uniwersytet kontynuuje 
jego przodujące na świecie badania 
czy zaawansowany system nauczania i 
naciska na wybrany dla siebie cel bycia w  
grupie Top 25 najlepszych uniwersytetów 
na świecie, produkty Molex pozostaną w 
sercu infrastruktury  IT,   która właśnie te 
cele wspiera.
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