Sprawna komunikacja w firmie to klucz do jej sukcesu. Pozwala to znacznie
przyspieszyć procesy wewnątrz organizacji, co przekłada się na jej pozycje rynku.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego SKAWA SA to firma o ugruntowanej pozycji na Polskim
rynku słodyczy i wyrobów cukierniczych, której sieć dystrybucji nie ogranicza się tylko do
naszego kraju ale prężnie funkcjonuje również części krajów europejskich, arabskich
oraz rynków Kanady i USA.

EFEKTY WDRozENIA

Bezpieczeństwo przed awarią
– nowy system hybrydowy.

Bezpieczeństwo przed
zanikiem napięcia – UPS’y.

System głosowy możliwy do
rekonfiguracji w każdej chwili.

Gotowa do użytku sieć
wewnętrzna w nowym
budynku.

Studium przypadku
Głównym bodźcem do podjęcia współpracy z naszą firmą była potrzeba Klienta
pod kątem możliwości skomunikowania trzech lokalizacji, zabezpieczenia
nowobudowanej sieci przed awarią zasilania, a także przygotowanie jej pod
uruchomienie usług internetowych oraz telefonicznych. Ze względu na planowaną
w przyszłości rozbudowę sieci oraz stworzenia możliwości do jej relokacji,
musieliśmy uwzględnić to podczas planowania działań już na początku projektu.
Na podstawie założeń przekazanych przez Klienta oraz po wykonaniu wizji, a także
zapoznaniu się z projektem sieci teletechnicznej oraz szaf serwerowych,
wykonaliśmy projekt sieci obejmujący: dobór sprzętu na podstawie założeń
projektowych Klienta, jego montaż, konfiguracje oraz testy wykonanych prac.
Ponadto zrealizowaliśmy projekt dostarczenia systemu głosowego, a w nim:
telefony cyfrowe oraz VoIP dostosowane do potrzeb klienta ,wraz z ich montażem
i konfiguracją.
Wdrożenie było podzielone na 2 etapy:
Etap 1 - podłączenie systemu głosowego dla obsługi obecnych lokalizacji wraz
z osprzętem analogowym/systemowym oraz przygotowanie do instalacji lokalizacji
opartej na systemie VoIP.
Etap 2 – montaż i sprawdzenie osprzętu teletechnicznego oraz aktywnego m.in.
szafy, patchpanele, switche i UPSy. Dodatkową pracą było „przedzwonienie” i
opisanie instalacji niskoprądowej, przed rozszyciem w szafach RACK w celu
uniknięcia niespodzianek.
Na chwilę obecną SKAWA S.A. posiada nowy system głosowy z udzieloną na niego
gwarancją, a także dostęp do części dodatkowych lub zastępczych, co całkowicie
wykluczyło prawdopodobieństwo wymiany sprzętu na nowy w razie awarii.
Zainstalowany osprzęt w nowej lokalizacji Klienta umożliwia podpięcie nowych
stacji roboczych oraz telefonów wraz z dostępem do wszystkich usług dla przyszłych
pracowników firmy.
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