Cablare date si voce

Proiectam, implementam si intretinem, retele de fibra optica. Personalul nostru tehnic are o
larga experienta si este certificat pentru a solutiona toate probleme aparute. Concentrarea
noastra pe acest domeniu , pregatirea noastra, precum si experienta noastra bazata pe o gama
larga de proiecte IT sunt caracteristici care ne diferentiaza de celelalte companii din domeniu.
VFS este un partener strategic a mai multor companii, mici, medii si mari. Am construit si
mentinut relaiti pe termen lung cu acesti clienti din trei mari motive:
1. Ne
concentram pe cerintele afacerii, nu doar sa vindem anumite produse
specifice. Gama larga de produse comercializate, ne ajuta sa oferim
clientului cele mai bune
solutii in functie de cerintele lor si sa oferim
produsele necesare
pentru a face

aceste cerinte functionale.

2. Oferim
o gama larga de servicii. Oferim consultatie, proiectare, instalare si
documentatia pentru toate stratele infrastructurii si conectivitatea
retelei, acestea fiind cerinte
commune la majoritatea companiilor. Aceste
servicii cum ar fi pre-evaluarea, managementu
de proiect, si pentru a
continua – a
oferi
clientilor nostri cu o soluţie completă, care va satisface nevoile de
astăzi, precum şi pe cele
viitoare.
3. Noi oferim
flexibilitate clientului. Capacitatea de a face modificari oricând în timpul
procesului de instalare, pastrand calitatea lucarilor dar finalizand aceste lucrari in intervalul de
timp propus.
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Proiectarea retelei de cablu

VFS are experienta in proiecte de cablare de date si voce, acoperind o mare parte de aplicatii in
retelele industriale si comerciale, precum şi expertiză în toate aspectele legate de topologiile de
reţea şi soluţii LAN, cum ar fi: CAT5e, Cat6 si proiectarea retelelor de fibra optica. De
asemenea un proiect al VFS include aspecte importante cum ar fi lungimea de banda,
conformitatea cablului, calculul erorii ratei de transmisie si detalii importante des intalnite cum ar
fi stingerea focului si traseul cablului.

Fie ca realizeaza modernizarea retelelor , repozitionarea birourilor sau mutarea facilitatilor,
VFS are experienta si capacitatea de a oferi personalului dumneavoastra IT suport, scheme si
documente ce vor elimina neplacerile ce pot apare pe parcursul desfasuraii proiectului.

Realizarea cablarii structurate

Personalul nostru care utilizeaza fibra sau solutii Cat5e si Cat6 poate fi apreciat prin proiectele
duse la capat in ultimii 4 ani. Am facut cablari de UTP si fibra optica pentru clienti incepand de
la o cafenea , pana la retele structurate in cladiri cu numar mare de etaje, datacenter si statii de
lucru.

Cablare de fibra optica

Specialistii VFS au peste 8 ani de experienta in proiectarea si instalarea sistemelor de fibra
optica SM si MM. Chiar daca este un proiect multi-story, campus sau "fiber to the desktop", VFS
este capabila sa ofere cele mai bune solutii pentru aplicatiile clintilor.
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Service si suport

VFS asigura mentenanta pe toata durata de viata a lucrarii. Instalatorii nostri au o experienta de
trei ani cu retelele VFS si ale clientilor nostri. Personalul nostru cunoaste topologia retelelor
clientilor nostri si astfel se pierde foarte putin timp incercand sa se afle ceea ce tehnicienii nostri
au lucrat. De asemenea ajutam noii clienti sa eticheteze, testeze si sa isi puna la punct reteaua
existenta.

Contractele de intretinere pe termen lung sunt disponibile pentru acele departamente IT care
cauta support din afara pentru retelele lor.
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