
IT, OT a datová centra, které se přizpůsobí vašemu dynamickému prostředí

Smart manufacturing je stále rozšířenějším fenoménem.  
Do firemních sítí přibývají další nová zařízení a vyvstávají nové 

nároky na infrastrukturu. Vedení firem by mělo promyslet,  
jak efektivně a bezpečně spravovat svá výrobní prostředí.

Průmysl 4.0

Smart manufacturing

Podpora komplexní infrastruktury vyžaduje

Spolehlivá síť ve výrobě
Vysoká spolehlivost je základním 
předpokladem každé IT sítě ve 
výrobním podniku. K jejímu dosažení 
je potřeba zajistit end to end 
viditelnost v síti.

Výhody:
• snadno vyměnitelný switch
• end to end síťová viditelnost
• připojení výrobních IoT zařízení
• segmentace pro zajištění bezpečných 

a specializovaných IP sítí”

Bezdrátová síť jako 
nový standard
Výrobní společnosti dnes považují 
bezdrátovou síť za běžný standard. 
Pro její bezchybné fungování je 
potřeba zajistit silný a kvalitní signál a 
bezpečný přístup ke kritickým prvkům. 

Výhody:
• trasování výrobku, jeho validace a 

autonomní doručení
• vzdálená podpora přes brýle pro 

rozšířenou realitu
• přístup pomocí mobilních aplikací
• plné pokrytí od kanceláře až po 

výrobní halu
• podpora chytrých zařízení, skenerů, 

senzorů a další IoT zařízení

Autonomní LAN  
síť v kancelářích
Hlavním úkolem sítě ve výrobě 
je spolehlivě a bezpečně propojit 
jednotlivé systémy a zařízení. V 
kancelářském prostředí zase mohou 
LAN sítě ušetřit značnou část IT 
zdrojů a díky automatizaci také 
nabídnout zajímavé výhody. 

Výhody:
• automatizace šetří čas, který je 

možné investovat např. do inovací
• dynamická pravidla a přiřazování 

sítí zajistí lepší využití zdrojů a 
silnější bezpečnost

• minimální požadavky na manuální 
nastavování a administraci

Kyberbezpečnost: 
Prostředí se zabezpečením 
v samotném základu
Připojená zařízení od různých výrobců, 
zastaralé provozní služby, vzdálený 
přístup a správa zařízení. To vše 
zvyšuje komplexitu sítě a klade vysoké 
nároky na její zabezpečení.

Výhody:
• chrání výrobu díky firewalu a 

segmentaci sítí
• minimalizuje externí hrozby díky 

zabezpečenému vzdálenému přístupu
• chrání citlivá firemní data s pomocí 

autorizovaných přístupů
• pokročilý systém ochrany proti 

ransomwaru

Jsme vaším průvodcem na cestě  
k digitální transformaci 

Vybíráme a implementujeme ty nejlepší technologie na trhu.  
Dokážeme zvýšit produktivitu díky spolehlivým a bezpečným sítím, které 

přizpůsobujeme na míru vašim potřebám v kancelářích i výrobních halách.

Kyberbezpečnost by design
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