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Najbliższe wydarzenia

V GROUP - Debiut na rynku

NewConnect

(1 godzina)

A.PL INTERNET - NWZA Spółki ws.

podwyższenia kapitału zakładowego

(3 dni)

GWARANT - ZWZA Spółki ws.

wypłaty dywidendy

(4 dni)

DYWILAN - ZWZA Spółki ws.

nabycia akcji własnych

(6 dni)

INWAZJAPC - ZWZA Spółki ws.

podwyższenia kapitału zakładowego

(6 dni)

więcej

SUNTECH - Partnerstwo z
kanadyjską firmą Sensopia Inc.
admin, śr., 2012-05-30 10:24 

Giełdowy Suntech rozpoczął współpracę z
kanadyjską firmą Sensopia, producentem
MagicPlan, jednej z najpopularniejszych aplikacji
w Appstore nagrodzonej tytułem „App of the
week” w 92 krajach. Dzięki współpracy obu firm
użytkownicy systemu do paszportyzacji sieci
Suntechu mogą korzystać z nowej, bardzo
praktycznej funkcjonalności: możliwości
tworzenia planów pomieszczeń na podstawie
zdjęć zrobionych smartfonem. Cała operacja trwa
kilka minut i nie wymaga żadnych pomiarów, ani
wiedzy technicznej.

Jednym z najbardziej pracochłonnych kroków w
procesie inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej jest
zasilenie systemu informatycznego danymi o
elementach tej sieci: ich lokalizacji, stanie technicznym,
przepustowości itd. Część elementów sieci
telekomunikacyjnej położona jest na zewnątrz, część
natomiast w pomieszczeniach zamkniętych. O ile
zmapowanie w systemie św iatłowodu idącego przez
osiedle wymaga jedynie w łaściwego oznaczenia tego
św iatłowodu na mapie geograficznej, o tyle lokalizacja
urządzeń i kabli w  pomieszczeniach wymaga od
użytkownika znacznie w iększego wkładu pracy.
Użytkownik musi zmierzyć odległości między
urządzeniami, ich położenie względem siebie, a także
położenie względem ścian danego pomieszczenia. Żeby
dane wprowadzone do systemu paszportyzacji były
rzetelne, niezbędny staje się dokładny plan
pomieszczenia.

„Pomysł na nową aplikację jest wynikiem filozofii,
według której działamy: stałego dążenia do ułatw iania
pracy użytkownikom naszych systemów” – mówi
Magdalena Jabłońska, Menedżer Market ingu spółki
Suntech S.A. – „Cały proces zbierania informacji o sieci
jest czasochłonny, zatem jeśli możemy go jakoś
uprościć, chętnie korzystamy z tej możliwości. Miłośnicy
tworzenia planów pomieszczeń metodą tradycyjną
oczyw iście nie muszą korzystać z nowej aplikacji. Nie
przypuszczam jednak, by w iększość naszych klientów
wołała korzystać z liczydła, mając do dyspozycji
kalkulator.”

Nowa aplikacja umożliw ia użytkownikom Network
Inventory wykonanie planu pomieszczenia w kilka
minut. Użytkownik systemu staje na środku
pomieszczenia, wybiera dowolny kąt pomieszczenia, po
czym, obracając się wokół w łasnej osi, zaznacza po kolei
sąsiadujące kąty i wracając do początku zamyka figurę.
Otrzymany plan zapisuje się w systemie Network
Inventory, gdzie można go edytować nanosząc
dowolne elementy sieci telekomunikacyjnej.
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Naszą misją jest dostarczanie inwestorom informacji oraz narzędzi niezbędnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku NewConnect.
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