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Vừa qua, trường học Quốc tế Sekolah Pelita Harapan(SPH) - Indonesia đã triển khai
và đưa vào sử dụng hệ thống cáp XG kết hợp với công nghệ Quareo của TE
Connectivity. Hệ thống cáp XG của AMP được sử dụng cho toàn bộ kết nối cáp
ngang và đường trục chính trong khuôn viên trường, có khả năng đáp ứng những
ứng dụng tốc độ 10 Gigabit (10GbE), cung cấp đường truyền với độ sẵn sàng cao
cho cả dữ liệu, thoại và video. Hiệu suất cáp XG đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO/IEC,
CENELEC và TIA/EIA.

  

  

Tại phòng quản lý tập trung hệ thống cáp, SPH đã sử dụng  công nghệ Quareo của
TE cho các kết nối cáp quang và cáp đồng. Quareo là một  công nghệ nhận dạng
điểm kết nối, cung cấp thông tin cụ thể về các kết nối mạng,  bao gồm hệ thống tài
liệu và quản lý thay đổi, tăng cường tính bảo mật. Cụ thể,  công nghệ này sẽ cho
phép định danh điểm đầu và điểm cuối của tất cả các kết nối  trên hệ thống mạng,
từ đó tạo ra một sơ đồ cụ thể về các kết nối ở lớp vật lý  (kể cả thông tin của dây
patch cord), cung cấp thông tin cực kỳ hữu ích cho việc  quản trị hệ thống mạng. Sử
dụng công nghệ Quareo sẽ cho phép quản lý chặt chẽ  hơn các kết nối ở tầng 1
trong mô hình OSI, các sự cố sẽ nhanh chóng được xác định  và xử lý chính xác hơn,
và giảm thời gian chết của hệ thống.
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