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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «Одескабель» является крупнейшим производителем кабельно-проводниковой продукции
в Украине и одним из крупнейших в Восточной
Европе. В номенклатуре завода на сегодняшний
день более 10 000 видов кабельно-проводниковой
продукции. В их числе:
• волоконно-оптические кабели,
• LAN-кабели,
• кабели связи телефонные и цифровые хDSL
кабели,
• контрольные и сигнально-блокировочные,

• радиочастотные кабели,
• силовые кабели различного напряжения,
• провода самонесущие, монтажные, установочные,
• шнуры соединительные,
• нагревательные кабели для систем электрообогрева и антиобледенения,
• специальные кабели (для промышленного
интерфейса).
Под брендом OK-net завод предлагает весь
спектр компонентов для построения СКС.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
 Будет ли европейское «сегодня» украинским «завтра»?
Докладчик: Сергей СИДОРЕНКОВ, начальник отдела СКС OK-net «Одескабель»
чтобы избежать перегрузок сети. И мы, являясь
крупнейшим экспортером кабельной продукции
в страны ЕС, видим разницу в подходах к построению сетей и выбору продукта в странах западной
Европы по сравнению с рынком Украины. Многие
решения, уже проверенные на рынках ЕС, становятся популярными и у нас спустя время. Будет
ли европейское «сегодня» украинским «завтра»?

Стремительный рост мирового траффика стал
своеобразным стимулом для постепенного пересмотра минимально приемлемых скоростей передачи данных. Особенно явно это проявилось во
время глобального локдауна и перехода значительной доли работы и развлечений в онлайн. На
какое-то время даже такие сервисы как YouTube
и Netflix были вынуждены снизить качество видео,

 LAN-кабели от «Одескабель» – 20 лет на рынке Украины
Докладчик: Олег ЛУЧАК, начальник отдела продаж кабелей связи «Одескабель»

1. Новинки LAN-кабелей. Кабели категории 6 и
6А с проводниками 24AWG, другие новые разработки и серии LAN-кабелей.
2. Новости сертификации. «Одескабель» подтвердил качество LAN-кабелей на соответствие
нормам европейского регламента CPR для класса Dca.

3. Анонс новой лицензионной упаковки от «Одескабель» и Reelex. «Одескабель» покупает оборудование и лицензию у американской компании и лидера отрасли компании Reelex и уже
внедряет новую технологию Reelex Air.
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СТРУКТУРОВАНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ.
СКД і ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Проєктний партнер

Мегатрейд
03005, Україна, м. Київ
вул. Смоленська, 31-33

тел.:
+38 044 538 00 06
е-mail: office@megatrade.ua
web:
www.megatrade.ua

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ
Компанія «Мегатрейд» – один з найбільших українських проєктних ІТ-дистриб’юторів з 25-річним
досвідом, який спеціалізується на комплексному
забезпеченні інфраструктурних, телекомунікаційних та хмарних проєктів.
Працюючи з 1996 року, «Мегатрейд» є однією з
провідних компаній на ринку IТ та телекомунікацій.
В активі компанії – партнерство з провідними
виробниками активного мережного обладнання, телекомунікаційних шаф, кабельних систем,
систем гарантованого електроживлення, прецизійного кондиціонування, відеоспостереження та контролю доступу, відеоконференцзв’язку,
серверів та систем зберігання даних, альтернативної енергетики та зарядних станцій для електротранспорту, пристроїв для друку, програмного забезпечення.

• програми розвитку партнерів (сертифікації,
конференції, семінари, допомога при проведенні
регіональних заходів);
• демонстрація, тестування, технічна експертиза
рішень та навчання партнерів;
• ефективна логістика та гарантоване постачання
обладнання для проєктів на замовлення партнера;
• оперативна доставка по Україні;
• власний Сервісний центр та якісна сервісна
мережа на території України.
Компанія «Мегатрейд» є офіційним дистриб’ютором в Україні наступних виробників:
• активне мережне обладнання – ATEN, Cisco,
Commscope Ruckus, EnGenius Networks, Infoblox,
Keenetic, Panduit, Planet, Smartoptics;
• серверне обладнання та системи збереження
даних – Asus, Atos, Cisco, Hitachi, Qnap Systems
Inc., NetApp, Synology Inc.;
• телекомунікаційні шафи – Conteg, Lande, Panduit,
NVent Schroff;
• програмне забезпечення для бізнесу та хмар –
Automation Anywhere, Cisco (MSLA), FS Group,
Microsoft, Smiddle, Teramind, ZoomCharts;
• системи відеоспостереження та контролю доступу – Cisco, Lilin, Milesight, QNap, Synology, ZKTeco;
• кабельні системи та аксесуари – Belden, Panduit,
Simon;
• системи гарантованого електроживлення –
Delta, Eaton, Edizon;
• обладнання для професійного та офісного друку – Image Access, Morgana, Plockmatic Group,
Ricoh;
• зарядні станції для електротранспорту – Ecotap,
Elinta charge, Delta;
• альтернативна енергетика – Delta;
• обладнання для маркування та ідентифікації даних – SATO;
• системи прецизійного кондиціонування – Conteg,
Delta.

Місія компанії – удосконалення комплексних
IT-рішень.
Принципи роботи
Компанія «Мегатрейд» здійснює діяльність лише
через мережу партнерів – системних інтеграторів, реселерів і сервіс-провайдерів.
Філософія компанії
Діяльність «Мегатрейд» спрямована на встановлення довгострокових взаємовигідних відносин з
партнерами, які базуються на бездоганній репутації, професіоналізмі, повазі та довірі.
Переваги компанії «Мегатрейд»:
• конкурентні ціни та гнучка фінансова політика;
• багаторічна співпраця з лідерами у виробництві
обладнання та програмного забезпечення для
побудови ІТ-інфраструктури будь-якого рівня
складності;
• інформаційна, технічна і проєктна підтримка
партнерів кваліфікованим персоналом компанії;
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Шафи Lande
– звична якість
незвичних рішень

- Фізична безпека
- Зручність обслуговування
- Збільшення строку служби
пристроїв
- Широкий вибір моделей
для різних завдань
- Для потреб як малого бізнесу,
так і великих підприємств
з власними ЦОДами

Ексклюзивний дистриб’ютор
Lande в Україні

www.megatrade.ua
+380 44 538 00 06

СТРУКТУРОВАНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ.
СКД і ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Проєктний партнер

Panduit

тел.:
+38 067 407 52 92
e-mail: seso@sopov.agency
web:
www.panduit.com

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ
Panduit – світовий лідер в галузі розробки інноваційних інфраструктурних рішень. Експертиза Panduit охоплює всі елементи фізичної інфраструктури та базується на принципі інтеграції та
взаємодії систем життєзабезпечення будівлі. Рішення компанії допомагають знизити експлуатаційні ризики, підвищити захищеність, доступність,
надійність та інтеграцію систем в мережі всього

підприємства, що дозволяє радикально знизити
вартість володіння (ТСО).
Асортимент продуктів Panduit постійно розширюється та вдосконалюється. Наразі компанія
пропонує повні, закінчені рішення для побудови
центрів обробки даних, структурованих кабельних систем, систем автоматизації будівлі, систем
промислового Ethernet.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ
 Тенденції українського ринку СКС, новинки продукції
Доповідач: Сергій СОПОВ, представник компанії Panduit
• Макроекономічні зміни в світовій економіці, що
вплинули на ринок кабельних систем.
• Підвищення цін на сировину, динаміка валютних курсів – як ці та інші показники вплинули
на структуру пропозиції та споживчі переваги.
• Рішення Panduit як відповідь на виклики економіки
в умовах пандемії.
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СТРУКТУРОВАНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ.
СКД і ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Доповiдач

Lande

тел.:
+38 066 809 93 38
e-mail: Oleksandr.Sosnovskyi@megatrade.ua
web:
www.lande.com.tr/EN/

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ
Lande — турецький виробник з високим рівнем
експертизи, який виготовляє 19-дюймові стійки,
шафи, корпуси та аксесуари. Компанія Lande
була заснована командою фахівців з 20-річним
досвідом у галузі з метою створення інноваційних, ергономічних та функціональних продуктів для

ІТ-сектору. Продуманість та різноманіття рішень є
характерною рисою цього виробника.
Продукція та послуги Lande сертифіковані відповідно до Системи забезпечення якості TS EN
ISO 9001, а екологічність продуктів і процесів є
одним з пріоритетів компанії.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ
 «Серверні» опції від Lande
Доповідач: Олександр СОСНОВСЬКИЙ, консультант компанії «Мегатрейд»
•
•
•
•

Рішення для дата-центру.
Рішення для серверної.
«Серверна» у кабінеті — все своє з собою.
Настінна опція.
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СТРУКТУРОВАНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ.
СКД і ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Доповiдач

РОМСАТ
03142, Україна, Київ,
вул. Стуса, 35-37
тел.:
+38 044 394 54 54
e-mail: info@romsat.ua
web:
www romsat.ua

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ
РОМСАТ — міжнародна компанія, яка спеціалізується на багатопрофільній проєктній дистрибуції
телекомунікаційного та телевізійного обладнання,
систем безпеки (відеоспостереження, СКД, охоронна та пожежна сигналізації) та звуку, конгрес
та конференц систем, вимірювального обладнання, кабельної продукції та програмного забезпечення від провідних світових брендів на території
України, а також Грузії та Болгарії.
Спираючись на накопичений досвід та професіоналізм команди, пропозиція компанії охо-

плює повний спектр послуг для реалізації проєктів будь-якого масштабу та рівня складності — від
розробки проєктів «з нуля» до навчання персоналу замовника та післягарантійного обслуговування обладнання.
РОМСАТ — компанія з великими можливостями.
Наша багатопрофільність спирається на широкий товарний асортимент та високотехнологічну базу. Ми пропонуємо комплексний підхід для
кожного клієнта, що дозволяє Вам отримати економічні переваги.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
 Технологія «Глибоке навчання» (Deep Learning) в камерах Wisenet
компанії Hanwha Techwin
Доповідач: Максим ЛІЩУК, CCTV IP Business Developer, компанія «РОМСАТ»
та можливості камер AI, інтеграція з програмним
забезпеченням SSM.

Представлення камер Wisenet серії AI з технологією Deep Learning, лінійка AI камер, функції

 Радіохвильові радари Magos для охорони периметра
Доповідач: Олександр РОЗВАДОВСЬКИЙ, начальник проектного відділу систем безпеки,
компанія «РОМСАТ»
Magos впроваджує інноваційні та надійні рішення,
що працюють на основі штучного інтелекту, вико-

ристовуючи радари та відеокамери для створення
єдиної адаптивної системи захисту периметра.
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СТРУКТУРОВАНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ.
СКД і ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Доповiдач

«Ріттал» ТОВ
03038, Україна, м. Київ,
вул. Лінійна, 17
тел.:
+38 044 536 99 44
e-mail: office@rittal.com.ua
web:
www.rittal.com.ua

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ
Компанія «Ріттал» ТОВ є дочірнім підприємством
всесвітньовідомого міжнародного концерну Rittal
GmbН, провідного світового виробника промислових та ІТ-шаф, щитів, електронних систем, систем
контролю мікроклімату, електророзподільчого обладнання, всепогодніх шаф та комплексних рішень
для ЦОД. Вироби Rittal широко використовуються

в промисловості, енергетиці та телекомунікаціях.
Також «Ріттал» ТОВ є постачальником програмного забезпечення Eplan в Україну.
Основним завданням дочірнього підприємства
«Ріттал» ТОВ є забезпечення постачання продукції
Rittal в Україну, технічна та консультаційна підтримка
клієнтів та партнерів.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ
 VX IT – нова шафа від Rittal.
Від окремих серверних стійок до центрів обробки даних
Доповідач: Сергій ГОМОНЮК, продукт-менеджер «Ріттал» ТОВ
Наслідуючи вдалий досвід оновленої системи
шаф VX25, популярний TS IT було оновлено та
покращено до нової версії VX IT. VX IT підходить
для будь-яких поширених сценаріїв застосування,
може застосовуватися як у вигляді мережевої, так
і серверної шафи.

внутрішнього монтажу (з навантаженням до 15 000 Н
або до 18 000 Н), можливий індивідуальний вибір
конструкції відповідно до вимог.
3. Унікальні характеристики нової системи шаф:
• Практичні двері. Вибір дверей залежить
від індивідуальних вимог до доступу, контроля
мікроклімату та вимог до рівня захисту.
• Практичні рішення в області бокових стінок.
• Гнучкий 19" монтаж.
• Система контролю відкривання дверей.
4. Rittal Configuration System (RiCS) – простий
перехід на нову систему шаф за допомогою онлайн конфігуратора.

1. Основні характеристики нової системи шаф
VX IT.
2. VX IT розширення портфоліо (VX IT “standard”
та VX IT “dynamic”) – в чому різниця? Завдяки
широкій номенклатурі, а також двом класам навантаження «dynamic» або «standard» та варіантам
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СТРУКТУРОВАНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ.
СКД і ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Доповiдач

Infocom
01001, Україна, Київ
вул. Володимирська, 8
тел.:
факс:
e-mail:
web:

+38 044 230 52 00
+38 044 230 52 06
infocom@infocom.ua
www.infocom.ua

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ
Компанію Infocom засновано у 1991 році як
спільне товариство Міністерства зв’язку та німецької IT-компанії Controlware. Майже за тридцять
років Infocom перетворився з невеликої компанії,
що робила перші кроки, відкриваючи Україні світ
цифрових технологій, у великого національного телекомунікаційного оператора. Понад 1000 вузлів
зв’язку, 9000 точок присутності, ліцензія на побудо-

ву каналів передачі даних за технологією Wi-Fi та
WiMAX з понад 500-ма базовими станціями та 22
регіональні офіси, забезпечують швидке надання
послуг і побудову корпоративних мереж будь-якої
складності. Infocom забезпечує роботу критичної
урядової інфраструктури, надає послуги міжнародним та державним організаціям, енергетичному,
фінансовому та приватному секторам.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ
 Система біометричної ідентифікації по малюнку судин усередині долоні
Доповідач: Максим СОСЄДОВ, комерційний директор компанії Infocom
1. Основні методи біометричної ідентифікації.
2. Система біометричної ідентифікації ManuScan.
3. Нові технології вже в Україні.
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

Insolutions
03062, Украина, г. Киев
ул. Эстонская, 120
тел.:
+38 044 400 99 09
e-mail: info@insolutions.com.ua
web:
www.insolutions.com.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Компания Insolutions – дистрибьютор, специализирующийся на поставках активного сетевого
оборудования на рынок Украины, Азербайджана
и Грузии. Мастер-дистрибьютор промышленного
сетевого оборудования Lantech Communications.
Производитель специализируется на высокотехнологичных продуктах, позволяющих реализовать
Ethernet-сервисы в производственных цехах, энергетике, коммуникационных системах на транспорте, инфраструктуре систем безопасности и
любых других приложениях, функционирующих в
сложных условиях.

Компания Insolutions является эксклюзивным дистрибьютором оборудования DrayTek. Линейку активных сетевых устройств под торговой маркой
Vigor составляют VPN-маршрутизаторы c функциями межсетевого экрана, коммутаторы Ethernet
и точки доступа Wi-Fi.
Для формирования коммуникационной среды на
базе унифицированных коммуникаций и средств
совместной работы, развертывания контакт-центров и диспетчерской связи Insolutions предлагает
продукцию компании Tadiran Telecom.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
 Современные подходы к реализации IP-инфраструктуры
в системах видеонаблюдения
Докладчик: Олег ВАСИЛИК, консультант по внедрению компании Insolutions
Сетевые устройства Lantech могут функционировать на уровнях доступа и агрегации, а также
в ядре сети, обеспечивая эффективную доставку
как видеопотоков от камер, так и управляющей
информации на камеры. Производитель предлагает широчайшую линейку продуктов, позволяющих создавать масштабируемые комплексные
технические решения, в которых наряду с особенностями, присущими определенной отрасли,
учитывается специфика внедрения под конкретную задачу в конкретной организации.

Наибольшие перспективы в сегменте видеонаблюдения эксперты связывают с комплексом
технологий, обеспечивающих интеграцию коммуникационных систем, интернета вещей, облачных технологий и видеоаналитики. Такой комплекс может формироваться исключительно на
базе эффективно функционирующей безопасной
надежной коммуникационной инфраструктуры.
Оборудование Lantech Communications в системах видеонаблюдения успешно используется
для организации каналов связи в частных сетях
и в сетях общего пользования с применением
проводных и беспроводных технологий передачи данных.
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

IQ Trading
04080, Украина, г. Киев
ул. Межигорская, 87-а
тел.:
+38 044 351 14 37
e-mail: disti@iqtrading.com.ua
web:
www.iqtrading.ua

IQ Trading – официальный дистрибутор
в Украине компании OCTOPUS
1 Ben Gurion st. Bnei Brak, Israel
тел.:
(+1) 347-797-6162
e-mail: sales@octopus-app.com
web:
octopus-app.com

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Система управления информацией OCTOPUS
предлагает клиентам решения для различных
вертикальных рынков. В качестве унифицированной и конвергентной платформы OCTOPUS
объединяет технологии, процедуры и персонал
в один центр управления и контроля, позволяя
Вам эффективно управлять всеми событиями в
одном приложении.

•
•
•
•
•
•
•
•

OCTOPUS включает в себя PSIM, SIEM, IoT и OSINT
платформы, мобильное приложение и модули:
• Стандартные операционные процедуры
• Управление человеческими ресурсами и активами
• Умное освещение, IoT и экологические датчики

Решения OCTOPUS отмечены высокими наградами на мировом уровне, соответствуют требованиям GDPR и международным ISO-стандартам
качества и безопасности. OCTOPUS Systems является глобальным партнером Microsoft в сфере
умных и безопасных городов.

Видеонаблюдение и аналитика
Контроль дорожного движения
Управление автопарком
GIS-карты, 2D и 3D планы
Массовое оповещение
Управление зданиями
CRM, BI, KPI, SLA
Календарь активностей и событий.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
 OCTOPUS: платформа для создания командных и ситуационных центров
Докладчик: Антон МЕШКОВОЙ, директор компании IQ Trading
Узнайте, как решение OCTOPUS Systems позволяет организациям эффективно управлять инцидентами, событиями и угрозами из одной целостной системы с помощью интеллектуального
механизма управления и контроля в сочетании
с многофункциональной платформой мобильных
приложений.
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

Premium-Line Systems GmbH
83064, Germany, Raubling,
Rosenheimer st. 89
tel:
+49 8035 9836 0
e-mail: vritskyi@premiumline-cabling.com
web:
www.premiumline-cabling.com

Официальный дистрибутор в Украине – компания IQ Trading
04080, Украина, г. Киев
ул. Межигорская, 87-а
тел.:
+38 044 351 14 37
e-mail: disti@iqtrading.com.ua
web:
www.iqtrading.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
IQ Trading — многопрофильная дистрибьюторская компания, поставляющая решения для построения комплексных систем безопасности,
структурированных кабельных систем и центров
обработки данных, построения систем электроснабжения, кабельнесущих систем, всего спектра электрофурнитуры и систем видеоаналитики.
IQ Trading – это прежде всего гибкая ценовая политика и широкий продуктовый портфель на ряду с опытом и профессионализмом команды. Всё это обеспечивает компании лидирующие позиции на рынке.
Мы являемся официальным дистрибьютором:
Axis Communications, Minkels, Legrand, LuxRiot,
MilestoneSystems, BriefCam, Premium Line Systems,
ОК-net, DKС, Estap, Vezha, Odeskabel, Hanwha

Techwin, Suprema, Octopus Systems, Dedrone и
многих других.
Premium-Line Systems Gmbh входит в состав
международной группы производителей с многолетним опытом работы на рынке сетевых технологий и известна как поставщик продукции под
торговой маркой Premium Line.
Система Premium-Line – это комплексное решение для сетевой кабельной инфраструктуры, в
основном разработанное в Германии и включающее в себя как стандартные (кат. 5e и 6), так и
самые передовые (кат. 6а, 7 и 8) медные решения, а также весь спектр оптических решений и
решения для центров обработки данных.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
 Многофункциональный инновационный кабельный тестер TestPro CV100
Докладчик: Владислав РИЦКИЙ, технический директор Premium-Line Systems
TestPro – это самая многофункциональная тестовая
платформа, включающая следующие возможности:
• сертификация Cat 3 – Cat 8;
• 3 ГГц тестовая платформа означает, что TestPro
готов к решению более продвинутых задач по
сравнению с тестовыми платформами 2 ГГц;
• тестирование PoE до 90 Вт;
• оценка скорости мультигигабитного канала при
нагрузке трафика с помощью измерений SNR;
• главный и удаленный блоки являются полнофункциональными и взаимозаменяемыми с идентичными дисплеями.

TestPro – это наиболее универсальная платформа для тестирования, возможности которой превышают существующие на настоящий
момент требования к сертификации медных и
оптоволоконных кабелей, а также обладающая
дополнительными возможностями тестирования
PoE под нагрузкой, а также включающая утилиту Network Discovery как для проводных сетей,
так и для Wi-Fi.
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СТРУКТУРОВАНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ.
СКД і ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Доповiдач

ЮНІТОП
03028, Україна, м. Київ
пр-т. Науки 30, офіс 174
тел.:
+38 044 524 52 47
e-mail: info@unitop.ua
web:
www.unitop.ua

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ
Компанія «Юнітоп» є офіційним дистриб’ютором
європейських компаній, що гарантують Вам безпеку та якість. Майже 30 років роботи в області
контролю доступу та систем відеоспостереження, безкоштовне тестування обладнання під Ваші
проекти.
З липня минулого (2020) року ми стали офіційним дистриб’ютором в Україні ще однієї компанії –
CATHEXIS з прямою підтримкою технічних офісів в
Англії та ПАР. Повноцінна інтеграція з аналітичними камерами MOBOTIX, що об’єднані швидкісними та інноваційними мережами MICROSENS
для збереження інформації надійними серверами FIBRENETIX.

Базова аналітика CathexisVision та модульна
аналітика в камерах MOBOTIХ, що об’єднується
з величезною кількістю різнорідних даних, перетворює зібрану інформацію у значущу та дієву
платформу для управління будь-якою ситуацією.
Партнерство з CATHEXIS, FIBERNETIX, MICROSENS
та MOBOTIX дає нам змогу запропонувати Вам
повний спектр інструментів для побудови будь-якої
складності проектів з якісним обладнанням відео,
зберігання даних та функціональним програмним
забезпеченням і аналітикою.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ
 Необхідні рішення «Юнітоп» для проектів систем безпеки
Доповідач: Максим ВОЙТЕНКО, архітектор систем безпеки компанії «Юнітоп»
літикою, що поєднує в собі чотири різні змінні
модулі від напівсферичного до тепловізійного з
ІЧ-прожектором та динаміком.
• Датська компанія FIBRENETIX, що виробляє надійні сервери зберігання та обробки (аналітика) відеоданих.
• MICROSENS випускає керовані fanless мікрокомутатори вже 20 років. Сьогодні вже сьома генерація з двома 10Гб портами, решта
чотири є гігабітними РоЕ+ і один порт PoE++.

• CATHEXIS – VMS, що гармонійно розвивається
в сучасних вимогах ринку безпеки. Підтримка
всіх існуючих кодеків, власна розробка аналітичних модулів, технологічне партнерство з
тисячами виробників камер (в тому числі і
MOBOTIX AG: камери, рівень кодека, метаданих, нові аналітичні функції).
• Новітні модульні камери 7-ї серії MOBOTIX –
перша у світі 3-х модульна камера М73 та S74
з потужним процесором та вбудованою ана-
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

Elcore Distribution UA
03067, Украина, г. Киев
Бульвар Вацлава Гавела, 4,
БЦ. Диамант центр, офис 502
тел.:
факс:
e-mail:
web:

+38 044 531 36 37
+38 044 531 36 38
officeUA@elcoregroup.com
www.elcore.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Группа компаний Elcore Distribution основана в
2006 году и на сегодняшний день успешно работает в 12 странах Европы и Центральной Азии. В
Украине Elcore Distribution UA начала свою деятельность в 2016 году.
Elcore Distribution предлагает своим партнерам
уникальную комбинацию качественного продукта,
эффективного сервисного обслуживания и квалифицированной технической поддержки благодаря сильной и профессиональной команде экспертов, тем
самым помогая топ-менеджерам компаний заказчиков делать их бизнес более простым и прибыльным.

Legrand, Energon, Micro Focus, Trend Micro, Veeam,
Amazon и многими другими вендорами позволяет
компании предлагает современные и уникальные
решения под постоянно возрастающие требования заказчика
• Фокусированный подходом к рынкам - от классической дистрибуции готовых к использованию
продуктов до дистрибуции продуктов, служб и сервисов с добавленной стоимостью (программного
обеспечения, серверов, телекоммуникационного
оборудования и т.п.) в комбинации с обязательной
политикой сохранения конфиденциальной информации, поступающей от клиентов и поставщиков
• Компания дорожит своей репутацией и предлагает своим партнерам Открытые, Доверительные и
Прозрачные отношения

Ключевые особенности Elcore Distribution UA:
• Разнообразие контрактов с ведущими мировыми ИТ производителями – DellEMC, EnGenius,

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
 Обзор NAS-системы DellEMC Isilon
Докладчик: Андрей БОГУН, Pre-sale DellEMC, Elcore Distribution UA
Isilon реализует надёжные функции обеспечения
безопасности, включая аудит обращения к файлам, шифрование файловой системы (Data At Rest
Encryption – DARE). DellEMC предлагает защиту от
перезаписи файлов, чтобы предотвратить случайное
или преднамеренное несанкционированное изменение или удаление информации, что помогает выполнить нормативные требования по хранению архивной информации.

Системы хранения данных DellEMC Isilon предназначены для решения задач по хранению и обработке большого объёма информации. Система
представляет собой горизонтально масштабируемый
кластер, который легко расширяется практически
до любого объема. В отличие от традиционных СХД,
решения Isilon остаются простыми в управлении и
обслуживании, независимо от того, какие требуется объём и производительность СХД.

 Профессиональные коммутаторы EnGenius
для построения сети любой сложности
Докладчик: Станислав ПЕТРОВ, территориальный менеджер EnGenius Networks
Собственные производственные площади и команда разработчиков в Тайвани. Линейка свитчей –
особенности и варианты подключения, управления
и мониторинга сети. Свитчи со специализированными функциями для видеонаблюдения.

Мультигигабитные свитчи – необходимый инструмент для увеличения скоростей на существующей
инфраструктуре СКС. Wi-Fi6 (ax) – особенности,
преимущества и почему нужно переходить на последний стандарт.
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ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 2021
podpiska@sib.com.ua

актуальная информация
из рук ИТ-ПРОФЕССИОНАЛОВ

ГОТОВІ ДО РОКУ 2021?
ASSMANN представляє:

Відмінний асортимент для успішного
старту року з DIGITUS®
Дізнайся більше!
DIGITUS® пропонує широкий асортимент товарів для надійних мережевих рішень. Волоконно-оптичні технології
є ідеальним доповненням до структурованих кабельних систем у будівлях. Також подивись на всі необхідні речі
для облаштування ефективних робочих місць.

Мідні мережеві рішення:

Волоконно-оптичні
мережеві рішення:

• Інсталяційні кабелі (CAT5e / CAT6 /
CAT6a, CAT7 / CAT7a , CAT8.1)
• Модулі Keystone
(CAT5e / CAT6 / CAT6a, CAT8.1)
• Патч-корди
(CAT5e / CAT6 / CAT6a, CAT8.1)
• Патч-панелі
(CAT5e / CAT6 / CAT6a, CAT8.1)

• Волоконно-оптичні інсталяційні
кабелі (Indoor / Outdoor | OS2,
OM2, OM3, OM4, OM5)
• Оптичні патч-корди
(LC / SC | OS2, OM2, OM3, OM4, OM5)
• Оптичні патч-панелі
(модульні або повністю укомплектовані)

Промислові рішення:

Технологія Power over Ethernet:

• Зовнішні монтажні кабелі
• Промислові комутатори
• Промислові медіаконвертери
• Корпуси з кріпленням на Din Rail

• PoE інжектори (від 15,4 Вт до 90 Вт)
• PoE комутатори (керовані / некеровані)
• PoE подовжувачі

Компанія ERC
Тел. (44) 230 34 74; (44) 390 55 10
network@erc.ua • www.erc.ua

Відскануй
QR-код зараз

... і подивись на весь асортимент

