
Enterprise Incubator Foundation (EIF) 
jest jednym z największych inkubatorów 
przedsiębiorczości technologicznej i 
agencji rozwoju IT w regionie. Założony 
w 2002 roku, wspiera rozwój technologii 
informatycznych i sektorów inżynieryjnych 
w Armenii.

WYZWANIE 
EFI działa jako punkt łączący zarówno dla 
instytucji publicznych, jak i prywatnych, 
od organizacji międzynarodowych i 
agencji rządowych, dużych korporacji 
międzynarodowych po małe start-upy. 
Instytucje te współpracują wykorzystując 
technologie informacyjno-komunikacyjne   
w celu realizacji usług.
• Rozwój biznesowy
• Wspieranie tworzenia nowych 

przedsiębiorstw o wysokim wzroście
• Atrakcyjność inwestycyjna
• Projektowanie i wdrażanie programów 

rozwoju umiejętności i programów 
edukacyjnych

• Granty na innowacje i badania
• Projektowanie i realizacja centrów 

technologicznych
• Międzynarodowe projekty PPP

Starzejąca się sieć komunikacyjna zagroziła 
wielu z tych celów w dwóch lokalizacjach     
w Armenii. W Gyumri City biuro ma 500 
miejsc pracy na 4 piętrach i zajmuje 
powierzchnię 6500 m², podczas gdy 
Vanadzori City obsługuje 400 miejsc pracy 
na ponad 5500 m².
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NAZWA PRODUKTU
Zaimplementowane rozwiązanie Molex 
Cat6 obejmuje panele krosowe PID-00182, 
kabel CAA-00251, kable krosowe PCD-
04003 i zabezpieczenia kabli. Rozwiązanie 
światłowodowe Molex zawiera patchcord 
91.LL.372.00200.

CECHY ROZWIĄZANIA
Kabel Molex Cat6 oferuje ulepszoną 
charakterystykę przesłuchów obcych, 
umożliwiając działanie 10GBASE-T na 
maksymalnej odległości 100 metrów. 
Podczas gdy włókno Molex posiada 
powłokę LS0H, który ogranicza toksyczne 
/korozyjne gazy emitowane podczas 
spalania.
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Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Molex Connected Enterprise Solutions może poprawić wydajność i fizyczne 
bezpieczeństwo Twojego systemu IT, odwiedź nas na www.molexces.com.pl

ROZWIĄZANIE 
Kategoria 6 i światłowód Molex

Dla realizacji 3700 linii wybrano rozwiązanie 
Molex kierując się zaawansowaniem 
technologicznym, stosunkiem jakości do 
ceny oraz zgodnością z międzynarodowymi 
standardami.

Utworzono lokalną sieć danych z 
możliwościami transmisji 10G i lokalnymi 
kanałami światłowodowymi 40G +. 
Obsługiwane dzięki temu usługi to:

• Śieć komputerowa
• Telefonia IP
• Kontrola dostępu
• System bezpieczeństwa
• Kamery ochrony
• System przeciwpożarowy

KORZYŚCI 
Nowa infrastruktura dla rozwijającej się 
instytucji

Zapewnienie 25-letniej gwarancji 
systemowej dało pewność 
długoterminowego i bezproblemowego 
użytkowania sieci oraz pewność planowania 
rozbudowy projektu w przyszłości.

Według dyrektora EFI Bagrata Yengibaryana: 
„Rozwiązanie Molex znacząco pomogło nam 
zoptymalizować naszą sieć na nową dekadę, 
dostarczając wysokiej jakości zintegrowaną 
sieć danych, która przyspieszy rozwój i 
wzrost IT w Armenii i w całym regionie”
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