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Sau 11 năm ra mắt và đạt hơn 1 tỷ chứng nhận đường truyền trên 92 quốc gia,
dòng sản phẩm DTX-1800 CableAnalyzer (thiết bị đo cáp đồng và quang sử dụng
rộng rãi trên thế giới) của Fluke Network đã chính thức ngừng sản xuất từ ngày
24/06/2015. Trước thành công của dòng sản phẩm Versiv™ Cabling Certification
System và  DSX-5000 CableAnalyzer™, hầu hết khách hàng đã chuyển dần từ dòng
DTX cũ sang dòng sản phẩm DSX mới. Theo thống kê, tỉ lệ bán sản phẩm giữa dòng
DSX mới và DTX cũ là 7:1. Do đó, Fluke Network đã ngừng đặt hàng DTX từ ngày
30/06/2015 nhưng vẫn hỗ trợ dịch vụ cho dòng sản phẩm cũ thêm ít nhất 3 năm
nữa.

  

Ra mắt năm 2013, Versiv DSX nhận được nhiều đánh giá cao từ giới chuyên môn:
dòng sản phẩm đầu tiên đo được thông số Alien Crosstalk; sản phẩm đầu tiên đánh
giá được tiêu chuẩn cáp Cat 6A và sản phẩm đầu tiên hỗ trợ Encircled Flux. Những
thế mạnh trên cho phép DSX tiết kiệm thời gian cài đặt, xử lý sự cố, giúp nhà cài đặt
có thêm thời gian để hoàn thành tốt dự án. Theo Dave Lawes, quản lý kinh doanh
vùng của Fluke Network: “Việc giảm sai sót và lỗi trong quá trình cài đặt, đánh số ID
cho cáp trong báo cáo đo kiểm nhiều dự án trước khi đến công trình có ý nghĩa rất
quan trọng. Sử dụng Versiv, mọi việc sẽ được hoàn tất nhanh và thuận lợi hơn,
khách hàng hài lòng hơn.”

  

Khách hàng có thể nâng cấp firmware cho DSX thông qua LinkWare Live, một dịch
vụ đám mây hỗ trợ quản lý kết quả đo kiểm chứng nhận cáp. Ngoài ra, LinkWare
còn hỗ trợ cung cấp thông tin qua điện thoại thông minh. Trước đây, việc đo chứng
nhận cáp khá mất thời gian do có nhiều bước phải cài đặt bằng tay. Sử dụng
LinkWare giúp bạn bỏ nhiều bước, cho phép nhà quản lý giám sát và điều khiển
công việc dễ dàng hơn, đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn, thỏa mãn mọi
yêu cầu khắc khe của khách hàng.

  Những thế mạnh của DSX:
    
    -  Cài đặt nhanh hơn: Hệ thống quản lý Versiv ProjX giúp việc cài đặt DSX dễ
dàng và nhanh hơn; hỗ hợ cài đặt thiết bị từ xa và quản lý kết quả thông qua dịch
vụ đám mây LinkWare Live.   
    -  Ít lỗi phản hồi: Việc đơn giản hóa quá trình cài đặt, giám sát, thao tác trên
máy giúp người dùng DSX giảm nhiều sai sót trong quá trình đo kiểm.
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    -  Thời gian đo kiểm nhanh hơn: Thời gian DSX đo kiểm cáp Cat6A cao gấp
đôi so với DTX và cao gấp bốn lần phép đo suy hao đường quang.
 
    -  Báo cáo nhanh hơn: Ngoài phần mềm LinkWare được sử dụng tương tự DTX,
DSX còn hỗ trợ dịch vụ đám mây LinkWare Live, giúp báo cáo kết quả tức thời và hỗ
trợ không gian lưu trữ kết quả không giới hạn.   
    -  Sẵn sàng hỗ trợ trong tương lai: DSX hỗ trợ các phép đo bất đối xứng TCL
và điện trở thuần, những thông số cần thiết để nâng cấp hệ thống trong tương lai.
Thiết kế môđun cũng giúp khách hàng dễ dàng mở rộng tính năng mà không cần
mua thêm thiết bị mới, chỉ cần mua thêm môđun mở rộng cần thiết.
 

  

Nguồn: Flukenetworks.com
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