
CASE STUDY

Wielokrotnie nagradzany dostawca usług IT 
współpracuje z firmą Molex w celu stworzenia 
swojej przełomowej nowej siedziby 

Nazwa Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach. Wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli. 

Order No. AspireTS-case-study IND/0k/RJ/2022.03   ©2022 Molex

PROFIL KLIENTA

Aspire Technology Solutions (www.aspirets.
com) to wielokrotnie nagradzany dostawca 
usług zarządzania i dostępu internetowego, 
specjalizujący się w udostępnianiu zasobów w 
chmurze, łączności i wsparciu IT.

Firma założona w 2006 roku, z siedzibą w 
Gateshead Tyne & Wear, jest jedną z najszybciej 
rozwijających się firm informatycznych w 
Wielkiej Brytanii. Wśród szeregu rozwiązań 
Aspire zainwestował miliony w uruchomienie 
własnej sieci światłowodowej na północnym 
wschodzie. Ultrafast Dedicated Connectivity 
(UDC), oferuje jedne z najszybszych prędkości 
łączności i jedną z najbardziej niezawodnych 
usług dostępnych w kraju.

Aspire jest również certyfikowanym 
instalatorem okablowania Molex Connected 
Enterprise Solutions i współpracuje z Molex, 
aby dostarczać szereg rozwiązań w całej 
Wielkiej Brytanii.

 

WYZWANIE

Wzrost firmy z roku na rok i dodanie ponad 
70 nowych pracowników do swojego 
zespołu zmusiło firmę Aspire do zbudowania 
nowej siedziby, która dałaby im przestrzeń 
do dalszego realizowania swoich ambitnych 
planów rozwoju.

Dawny kultowy klub nocny, Baja Beach 
Club, który zamknął swoje podwoje w 
2008 roku i od tego czasu pozostawał 
opuszczony, oferował idealną lokalizację dla 
firmy. Aby biuro spełniało rosnące potrzeby 
firmy, konieczna była znaczna przebudowa. 
Obejmowało to zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury budynku.

Okablowanie Molex PowerCat 6A.

Rozwiązanie Molex Kategorii 6A zapewnia 
szereg zalet w porównaniu z produktami 
Kategorii 6: zwiększona przepustowość, 
zmniejszone zakłócenia przesłuchuchowe, 
większe prędkości transmisji i długość 
kanału do 100 m dla 10-Gigabit Ethernet. 

Rozwiązanie Molex C6A obejmuje skrętkę, 
kable krosowe, gniazda i panele krosowe 
oraz rozwiązania specjalistyczne, takie jak 
produkty przeciwdrobnoustrojowe oraz o 
podwyższonej szczelności.
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ROZWIĄZANIE

Projekt nowego biurowca o powierzchni blisko 3 000m2, nazwany Pipewell 
Quay, został znacząco rozbudowany przez deweloperów i biznes inwestycyjny, 
Adderstone Group i architektów Ryder z Newcastle. Najnowocześniejsza 
powierzchnia biurowa, strefy do odpoczynku i sale konferencyjne rozmieszczone 
są na trzech kondygnacjach.

Jako najnowocześniejszy dostawca usług, kluczowe było, aby infrastruktura 
sieciowa Aspire zapewniała najwyższą wydajność i niezawodność. Kompleksowe 
rozwiązanie Molex PowerCat C6A zostało wdrożone w całym budynku 
wykorzystując ponad 35km kabla. Zaprojektowany specjalnie do obsługi szybkich 
aplikacji sieciowych, takich jak 10-Gigabit Ethernet (10GBASE-T), Cat 6A jest już 
minimalnym standardem dla środowisk krytycznych, takich jak centra danych 
i szpitale. Staje się również coraz bardziej popularny w innych środowiskach 
komercyjnych jako rozwiązanie „przyszłościowe”, które zapewnia zdolność 
zarówno do ekspansji biznesowej, jak i ewolucji technologicznej. Zastosowano 
kabel U/FTP ze względu na znakomitą izolację sygnału i odporność na przesłuchy 
obce dla aplikacji pracujących w paśmie do 500 MHz.

Dyrektor ds. Produktów i Rozwiązań, Ben Upton, powiedział: „Nasza nowa 
siedziba główna nad brzegiem Tyne zapewnia fantastyczne miejsce pracy. Po 
ponad dwukrotnym podwojeniu liczby pracowników w ciągu ostatnich kilku 
lat, mamy teraz dalsze ambitne plany ekspansji. Nasze nowe biuro oferuje 
szereg nowych przestrzeni roboczych i technologicznych, które zmienią 
sposób pracy, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

Molex jest dobrze znany w branży z jakości i niezawodności swoich 
produktów. Naturalnym wyborem było dla nas wykorzystanie produktów 
firmy Molex w ramach szeroko zakrojonego remontu biura, aby zapewnić 
najlepszą wydajność zarówno naszym pracownikom, jak i klientom”.
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