
Engineers Australia to największa i 
najbardziej zróżnicowana organizacja 
inżynieryjna w Australii. Jako główne 
stowarzyszenie inżynierów w Australii 
obsługuje i reprezentuje około 100 tysięcy 
specjalistów z każdego szczebla i spośród 
różnych dziedzin. W swojej działalności jest 
zaangażowana w rozwój inżynierii  oraz 
rozwój zawodowy ich członków.

Niezliczona ilość organizacji, instytucji 
i agent rządowych polega na ich 
doświadczeniu, aby tworzyć, akredytować 
i oceniać programy inżynierskie i 
praktykanckie. 

Organizacja Engineers Australia swoją 
ofertę bazuje na bogatej historii nagród 
podkreślających poświęcenie i osiągnięcia 
inżynierów, z tysiącami wydarzeń każdego 
roku.

WYZWANIE 
Andrew Sinclair, Menadżer Krajowy ds. ICT w 
Engineers Australia, opowiada:  
“Dotrzymujemy kroku rosnącym 
wyzwaniom w nowoczesnych organizacjach 
poprzez wdrażanie najnowszych technologii 
oraz przebudowę naszych dziewięciu biur w 
całym kraju.  Tego rodzaju ulepszenia mogą 
spowodować znaczne zwiększenia liczby 
członków”

“Problemem było to, że jako 100-letnia 
organizacja posiadaliśmy infrastrukturę IT, 
która nie nadążała za wzrostem wymagań 
naszego zespołu i członków. Krytyczny 
moment całej sprawy nastąpił tuż przed tym 
gdy dołączyłem do zespołu kiedy to doszło 
do totalnego przestoju i zablokowania 
działania systemu i kiedy to nikt nie miał do 
niego dostępu”.

ROZWIĄZANIE 
Molex 6
Jako nowy menadżer krajowy ds. ICT 
Andrew Sinclair zaplanował całkowitą 
wymianę na nowe wszystkich switchy 
wraz z całkowitą wymianą często ręcznie 
wykonywanego okablowania na nową 
infrastrukturę kablową, która będzie 
zapewniać pełne wsparcie dla całej 
organizacji i jej członków w XXI wieku.

Sinclair dodał “ Technologia Molex jest 
zastosowana w każdym budynku. Aktualnie 
(marzec 2020), została już zainstalowana w 
naszym najnowszym biurze w Brisbane, oraz 
w jednym z dwóch naszych budynków w 
Sydney oraz w  Canberze.  W kolejce czekają 
już biura w Adelaide, Perth i Melbourne.”
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FIRMA
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NAZWY PRODUKTÓW
Rozwiązania Molex Kategorii 6 takie jak 
moduły DataGate MMC-00010-02, Panele 
krosowe PID-00141, kable miedziane 
CAA-00076, kable krosowe PCD-02000 oraz 
organizatory kablowe.

CECHY ROZWIĄZANIA
Rozwiązania PowerCat firmy Molex zostały 
zaprojektowane z myślą o największych 
możliwościach działania, o najszybszej 
transmisji danych na najwyższych 
częstotliwościach i z wzmocnionym 
tłumieniem szumu.  Kable Molex Cat 6
oferują wzmocnione charakterystyki 
przy tzw. przesłuchu obcym, pozwalając, 
aby transmisja 10GBASE-T mogła być 
przeprowadzana na maksymalnej długości 
100m.
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Celem uzyskania więcej informacji o tym jak Molex Connected Enterprise Solutions może polepszyć wydajność i fizyczne 
zabezpieczenia Twojego systemu IT, prosimy o odwiedzenie strony internetowej www.molexces.com.pl

KORZYŚCI 
Nowoczesna infrastruktura dla 
rozwijające się organizacji publicznej.

Andrew Sinclair podsumowuje korzyści 
płynące z wdrożenia nowego systemu: 
“Cała infrastruktura jest w sposób oczywisty 
znacznie bardziej niezawodna i wytrzymała. 
Nie spodziewamy się przestojów w działaniu 
sieci nigdy więcej!  Sieć spełnia teraz 
wymagania przyszłości, co oznacza, że 
możemy dodawać nowych użytkowników 
tj. pracowników czy nowych członków w 
naprawdę bardzo łatwy sposób. Możemy 
również bardzo łatwo wdrażać nowe 
rozwiązania technologiczne gdy tylko staną 
się one dostępne”.

“Dodatkowo, co ważne dla naszych 
pracowników, nowa infrastruktura oznacza 
dla nich, że w każdym budynku mogą 
działać jednakowo. Pracownicy bowiem 
używają jednej karty do logowania się na 
sprzęcie w każdym z naszych budynków, 
dzięki czemu wszystkie aplikacje i 
całe oprogramowanie jest takie samo 
dla całej organizacji niezależnie gdzie 
aktualnie pracownik się znajduje. Dzięki 
zastosowanym rozwiązaniem widzimy 
olbrzymią poprawę w wydajności”.
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