SZKOLENIE CERTYFIKACYJNE
Katowice

16 stycznia

godzina 9:00

ZAPROSZENIE
na szkolenie certyfikacyjne

Firma A-LAN Technologie ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie certyfikacyjne dla
instalatorów okablowania strukturalnego, poświęcone rozwiązaniom dla rynku teleinformatycznego z
oferty systemów transmisyjnych ALANTEC oraz rozwiązania CCTV w oparciu o produkty marki AVIZIO.

AGENDA
Miejsce szkolenia

Rejestracja uczestników

A-LAN Technologie oddział Katowice,
ul. Bednarska 17, Katowice

godz. 09:00 - 09:30

Część I - Przedstawienie firmy
godz. 09:30 - 09:50

Część II - Systemy telewizji dozorowej w oparciu o technologię IP
godz. 9:50 - 11:30
 Punkty kamerowe serii Professional i Basic (typy, budowa, zastosowanie)
 Systemy rejestrujące
 Stanowiska podglądu i zarządzania systemem w oparciu o platformę Axxon
 System wsparcia projektantów w firmie A-LAN Technologie

Część III - Teoria, normy i wymogi
godz. 11:30 - 12:45





Teoria, standardy, normy i wymogi stawiane instalacjom okablowania
Pomiary parametrów elektrycznych miedzianych systemów okablowania strukturalnego
Podstawy transmisji światłowodowej
Prezentacja rozwiązań opartych na wkładkach wymiennych

Część IV - Systemy okablowania strukturalnego
godz. 12:45 - 14:50





System okablowania miedzianego i światłowodowego MegaLine i GigaLine - niezawodność
standardowych rozwiązań w połączeniu z opatentowanym systemem DataCenter Link oraz systemem
zarządzania infrastrukturą fizyczną RFID.
Wprowadzenie i omówienie rozwiązań zawartych w:
 MegaLine - okablowanie miedziane
 GigaLine - okablowanie światłowodowe
 DataCenter Link - okablowanie dedykowane do budowy serwerowni DC
 RFID - nowoczesny system zarządzania infrastrukturą fizyczną
Gwarancja i certyfikacja systemów.

Część V - Zajęcia praktyczne
godz. 14:50 - 15:30


Zajęcia praktyczne z zakresu instalacji i pomiarów systemów okablowania strukturalnego miedzianego
i światłowodowego ALANTEC.

ZAPISY
Zapisy są dostępne na stronie www.alantec.pl w zakładce szkolenia.
W innych sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:
E: m.nowak@inteltec.pl
 Michał Nowak
E: m.sikora@inteltec.pl
 Michał Sikora

T: 669 661 677
T: 726 709 708

Informacje potrzebne do zapisania się na szkolenie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, pełne dane firmy

A-LAN Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Dobrego Pasterza 36A, 31-416 Kraków
tel. 12 684 30 00 e-mail: info@a-lan.pl

www.A-LAN.pl

