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FIBRAIN – światowy producent systemów okablowania strukturalnego – został wybrany 
do budowy kompleksowej sieci strukturalnej w bardzo wymagającym środowisku Data Center  
w Beninie. Inwestor ASSI Benin postawił bardzo wysokie wymagania dotyczące warstwy pasywnej 
okablowania dla swojego ośrodka przetwarzania danych. Będąc świadomym jak ważna jest ochrona  
i bezpieczeństwo danych oraz zapewnienie ciągłości transmisji, postawiono na sprawdzonego 
dostawcę legitymującego się niemal 30-letnim doświadczeniem w branży. 
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System HD FibrainDATA spełnił wszystkie oczekiwania inwestora oraz zapisy przetargu. Inwestor 
oczekiwał nowoczesnego rozwiązania chrakteryzującego się modularnością oraz skalowalnością, co 
umożliwia osiągnięcie najwyższej operacyjności sieci w czasie jej użytkowania. 

System FibrainDATA doskonale się wpisuje w to wymaganie – nasze rozwiązanie oferuje 
skalowalność posuniętą do pojedynczego portu, umożliwiając swobodny dobór mediów (łącza 
miedziane i światłowodowe) w ramach jednego panelu krosowego. Oczekiwano także nie tylko 
spełnienia najwyższych wymagań transmisyjnych zgodnych z obowiązującymi standardami, ale również 
osiągnięcia możliwie najwyższych marginesów ponad wymagania norm. System FibrainDATA spełnił 
to wymaganie w 100%, prezentując komplet certyfikatów produktowych potwierdzających wymaganą 
zgodność, uzyskaną w najbardziej renomowanych laboratoriach certyfikujących na świecie (np. duńskie 
laboratorium 3P). 
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FibrainDATA doskonale wpisuje się w oczekiwania Inwestora dotyczące kompleksowości dostaw. 
FIBRAIN posiada cały wachlarz rozwiązań, w którym zawierają się łącza transmisji danych dla medium 
miedzianego oraz światłowodowego poprzez dystrybucję w postaci szaf telekomunikacyjnych czy 
serwerowych oraz paneli krosowych wraz z akcesoriami. Biorąc powyższe pod uwagę, Inwestor 
otrzymał całościowe rozwiązanie od jednego dostawcy, co bardzo upraszcza nie tylko logistykę, ale 
również późniejsze użytkowanie sieci. Przy projektowaniu sieci wzięto również pod uwagę szybkość 
instalacji. FIBRAIN dostarczył rozwiązania typu „plug&play” w postaci kabli trunkowych miedzianych 
i światłowodowych. Instalator otrzymał produkty preterminowane fabrycznie i sprawdzone na etapie 
produkcji. Instalatorowi pozostało jedynie rozciągnąć kable i podłączyć gotowe wiązki zakończone 
złączami, co wydatnie skraca czas instalacji, przyczyniając się do uzyskania oszczędności. 
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ASSI Benin postawiła przede wszystkim na jakość, jakość kryjąca się nie tylko za innowacyjnymi 
rozwiązaniami dotyczącymi nowoczesnego systemu okablowania strukturalnego ale również jakość 
wykonania samej instalacji. W przetargu wybrano jako głównego wykonawcę firmę Kryptcom działającą 
na rynku IT od wielu lat. Doświadczenie oraz fachowość pracowników daje gwarancję utrzymania 
najwyższych standardów w zakresie instalacji systemu FibrainDATA. 

Pracownicy firmy Kryptcom zostali przeszkolenie przez firmę FIBRAIN w ramach programu 
gwarancyjnego uzyskując status Certyfikowanego Partnera co pozwoliło objąć sieć przedłużoną 
25-letnią gwarancją na całość zainstalowanego systemu. Kryptcom, tunezyjski integrator systemów 
i dostawca rozwiązań szerokopasmowych, odpowiadał za budowę sieci strukturalnej w bardzo 
wymagającym środowisku Głównego Centrum Danych w Beninie. Benińska Agencja Systemów i Usług 
Informatycznych (ASSI) ustanowiła wysokie standardy dla pasywnej sieci strukturalnej dla swojego 
centrum przetwarzania danych.  

Świadomi istotnej wagi projektu i zapewnienia świadczenia wysokiej jakości usług, firma Kryptocm 
zdecydowała się na współpracę z solidnym i godnym zaufania partnerem w biznesie – firmą FIBRAIN 
z 30-letnim doświadczeniem w branży, a jednocześnie głównym producentem rozwiązań i systemów 
światłowodowych. 
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 FIBRAIN, producent pasywnych rozwiązań telekomunikacyjnych, zaoferował system, który 
spełnił wszystkie wymagania Inwestora w sferze jakości oraz funkcjonalności. Warstwa fizyczna stanowi 
w inwestycji typu Data Center maksymalnie 5% budżetu, natomiast jej znaczenie dla zapewnienia 
prawidłowej pracy dużo droższych warstw wyższych jest kluczowa. 

 Od jakości i funkcjonalności okablowania strukturalnego zależeć będzie jakość i stopień 
wykorzystania wszystkich zasobów IT będących w zasobach Użytkownika końcowego przez  
cały okres eksploatacji.
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Born from  
motivation,
built on  
innovations

find us on   

https://www.facebook.com/FIBRAIN
https://www.instagram.com/fibrain_official/
https://www.youtube.com/channel/UChB-4-5juDmy98Fr46MpqIg
https://www.linkedin.com/company/4860230/admin/

