FIBRAINDATA®
SYSTEM OKABLOWANIA
S TR U K T U R A L N E G O

System Okablowania strukturalnego
FibrainDATA® - podstawy zaufania
Firma FIBRAIN istnieje na rynku telekomunikacyjnym bez
mała ćwierć wieku. Nasza wiedza i zdobyte w tym czasie
doświadczenie posłużyło nam jako platforma do stworzenia nowoczesnego i innowacyjnego systemu okablowania strukturalnego FibrainDATA®. Nie oczekujemy
jednak od swoich klientów ślepej wiary w jego zalety i niezawodność jedynie na podstawie sloganów marketingowych.

Zaufanie to chcemy zdobyć na bazie trzech filarów, programów stworzonych specjalnie dla najbardziej wymagającego
i ostrożnego jednocześnie Partnera. Programy gwarancyjny,
szkoleniowy i partnerski stanowią podstawę niezawodności
i bezpieczeństwa dla Państwa bezcennych danych i perspektyw rozwoju waszej sieci w przyszłości.
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Program Gwarancyjny FibrainDATA®
Opracowany został na podstawie wymogów stawianych przez
najważniejsze, międzynarodowe normy dotyczące okablowania strukturalnego, tj. ISO1180, EN50173-x oraz TIA 568C.x. Nie oznacza to jednak że osiągniecie poziomu wyznaczanego przez standardy stanowi dla nas cel sam w sobie.
Fibrain traktuje ten poziom jedynie jako punkt odniesienia
stawiając naszym produktom dużo wyższe wymagania oferujące stosowne marginesy w stosunku do wymagań norm.

Tylko dzięki takiemu podejściu możemy w pełni odpowiedzialnie zaoferować naszym partnerom zaawansowany
program
gwarancyjny
FibrainDATA®.
Ustanowiliśmy dwa różne poziomy gwarancji dotyczące
z jednej strony pasywnych komponentów sieciowych z drugiej systemu okablowania zdolnego obsłużyć najbardziej wymagające aplikacje zdefiniowane dziś i te które pojawią się
w przyszłości. Oba poziomy są wzajemnie komplementarne:

1. Gwarancja produktowa

CER TYFIKO WANY INSTALATO R
CER TYFIKO WANY PR O JEKTANT

2. Przedłużona gwarancja systemowa

2 5 LAT
PR ZEDŁUŻONA GWA R A NCJA
S YS TEMOWA
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2 LA T A

GWARAN CJA PRODU KTOWA

Gwarancja produktowa


gwarancja

braku

Przedłużona gwarancja systemowa
wad

materiałowych



gwarancja spełnienia wymagań na komponenty
i łącza zgodnie z obowiązującymi normami



zapewnia, bezprzerwową transmisje danych
w oparciu o protokoły i aplikacje sieciowe zaprojektowane dla danej kategorii/klasy wydajnościowej łączy warstwy pasywnej.



obejmuje okres 25 lat od chwili zakończenia
instalacji.



obejmuje swoim zakresem całość toru transmisyjnego zweryfikowanego podczas procesu
certyfikacji Instalacji

oraz wad wykonania udzielana na komponenty


obejmuje okres 2 lat od daty sprzedaży



obowiązuje na podstawie dowodu zakupu

Program Szkoleniowy FibrainDATA®
FIBRAIN będąc świadomą swojej misji w zakresie okablowania strukturalnego, kładzie nie tylko nacisk na bezustanny
rozwój technologiczny swoich produktów ale również na
inne aspekty mające bezpośredni wpływ na niezawodność
ich działania. Aspektem nie do pominięcia jest przekazywanie wiedzy dotyczącej tej tematyki bezpośrednio do swoich partnerów, zarówno instalatorów jak i projektantów. O
wartości i zaletach systemu nie świadczy jedynie on sam ale
również to jak została zaprojektowana a następnie wykonana sieć teleinformatyczna. System, projekt i wykonanie stanowią swoisty trójkąt bermudzki w którym łatwo się zagubić.

Nasz stojący na najwyższym poziomie, dzięki naszej wiedzy oraz fachowej kadrze dydaktycznej, program szkoleniowy stanowi swoistą busolę pozwalającą bezpiecznie
dotrzeć do portu zwanego zadowoleniem użytkownika
końcowego. FIBRAIN opracowała zaawansowany program
szkoleń dotyczący szeroko pojętych zagadnień z dziedziny okablowania strukturalnego. Skupiliśmy swoją uwagę
nie tylko na aspektach praktycznych i produktowych ale
również szeroko omawiamy kwestie związane ze standardami dotyczącymi projektowania i instalacji sieci.
Program ten jest nierozerwalnie połączone z programem
gwarancyjnym oraz partnerskim systemu FibrainDATA®.
W ramach dostępnych szkoleń oferowanych przez FIBRAIN,
istnieje możliwość osiągnięcia trzech różnych poziomów
kompetencji:

S YS T E M

CP

CI


Certyfikowany Instalator systemu FibrainDATA® (CI)



Certyfikowany Projektant systemu FibrainDATA® (CP)



Certyfikowany trener systemu FibrainDATA® (CT)

Za każdym z nich kryje się lista uprawnień jakie przysługują abiturientom szkoleń FIBRAIN. Uprawnienia te precyzyjnie
określa autorski program partnerski FibrainDATA®

I N S T A L A C JA

PROJEKT

CT
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Program Partnerski FibrainDATA®
Firma FIBRAIN na przestrzeni lat stała się międzynarodowym
graczem jeśli chodzi o sieci telekomunikacyjne zarówno w
technologii miedzianej jak i światłowodowej.
Swoją obecność zaznaczyliśmy już niemal na wszystkich
kontynentach i cały czas pracujemy nad zdobywaniem
nowych rynków.

Żeby tego dokonać nawiązaliśmy kontakty z wieloma partnerami zarówno w kraju jak i zagranicą.
W celu uściślenia tej współpracy opracowaliśmy nowoczesny program partnerski bezpośrednio powiązany z dwoma
uprzednio opisanymi programami FibrainDATA®. W ramach
programu jego uczestnicy nabywają szereg przydatnych
uprawnień i przywilejów zagwarantowanych przez FIBRAIN:

Certyfikat Instalatora (CI) systemu FibrainDATA®


Uprawnia do występowania o przedłużona gwarancję
systemową



Możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu pomiarowego do wykonania certyfikacji



Uprawnia do uzyskania dedykowanej dla CI linii rabatowej



Dostęp do szkoleń i wydarzeń organizowanych przez
firmę FIBRAIN



Dedykowany handlowiec do kontaktów



Wsparcie działu handlowego przy realizacji projektów



Pomoc działu technicznego w zakresie specyfikacji
systemów FIBRAIN



Pomoc działu projektowego w zakresie projektowania
systemów FIBRAIN



Bezpłatny dostęp do biblioteki CAD dla systemu
FibrainDATA®

Certyfikat Projektanta systemu FibrainDATA®


Uprawnia do występowania o przedłużona gwarancję
systemową



Bezpłatny dostęp do katalogów produktowych w wersji
elektronicznej oraz papierowej



Dostęp do bezpłatnych próbek produktów oferowanych przez FIBRAIN



Bezpłatny dostęp do wybranych materiałów szkoleniowych

Autoryzowany Dystrybutor FIBRAIN


Możliwość uzyskania tytułu certyfikowanego trenera
systemu FibrainDATA®



Dostęp do bezpłatnych próbek produktów oferowanych przez FIBRAIN



Pełne wsparcie FIBRAIN przy organizacji i przeprowadzaniu szkoleń CP oraz CI



Bezpłatny dostęp do wybranych materiałów szkoleniowych



Nieograniczony dostęp do wszelkich materiałów szkoleniowych, marketingowych i prezentacyjnych



Wsparcie działu handlowego przy realizacji projektów

Specjalna linia rabatowa na produkty systemu FibrainDATA®





Pomoc działu technicznego w zakresie specyfikacji
systemów FIBRAIN

Dedykowana osoba do wsparcia logistyczno- handlowego





Pomoc działu projektowego w zakresie projektowania
systemów FIBRAIN

Uprawnia do występowania o przedłużona gwarancję
systemową





Bezpłatny dostęp do biblioteki CAD dla systemu FibrainDATA®



Bezpłatny dostęp do katalogów produktowych w wersji
elektronicznej oraz papierowej
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