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Suntech, dostawca rozwiązań OSS/BSS wprowadził do
sprzedaży nową wersję systemu SunVizion Network
Inventory. System przeznaczony jest do prowadzenia
ewidencji zasobów sieci telekomunikacyjnych dowolnych
typów, obsługi procesów budowy i eksploatacji sieci.

Nowa wersja Network Inventory to pierwszy na świecie system do inwentaryzacji sieci
telekomunikacyjnej, który daje użytkownikom możliwość sterowania aplikacją za
pomocą gestów. Dzięki współpracy z firmą Microsoft system został wzbogacony o
wykorzystanie sensora ruchu Kinect jako jednej z opcji interfejsu nawigacji po systemie.
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• Nowy mini-PC z AMD Trinity

Ważnym walorem wersji 12.3 są także nowe rozwiązania funkcjonalne wspierające
procesy ewidencji sieci FTTH. Nowe funkcjonalności usprawniają i przyspieszają
paszportyzację sieci dystrybucyjno-abonenckich opartych o systemy światłowodowe.
Wersja 12.3 SunVizion Network Inventory wykorzystuje też z najnowszą wersją Esri
ArcGIS 10.1 wprowadzoną do sprzedaży we wrześniu bieżącego roku.
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