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Здравейте, партньори,
Специално за Вас, за да сте винаги в крак с нашите иновативни разработки, създадохме информационния бюлетин
„Тech innovation review“.
Както знаете ние в Loren Networks предлагаме иновативни технологични решения в областта на информационните и
телекомуникационни технологии, (ИКТ) индустрията и енергийния сектор. Корпоративните ИКТ и енергийно ефективни
решения включват най-новите иновативни технологии на световния пазар и следват съвременните пазарни тенденции.
Основната цел на компанията е чрез иновации, преструктуриране и партньорски инвестиционни програми да се развиват
техническата база, решения и енергоефективни решения, услуги и практики.
Много от нашите партньори проявиха интерес към новите продукти, които разработваме, както разширяването на услугите на
Loren Networks и това ни вдъхнови да ви изпращаме регулярна информация с всички новини около нас.
С уважение,
Екипът на Loren Networks

www.lorennetworks.com

Mondis- система за дистанцинно
наблюдение на мрежата ви
Ви представя своето иновативно решение за наблюдение,
диагностика и защита на кабелна телекомуникационна инфраструктура- Mondis. Системата
бързо и прецизно локализира кабелните събития в реално време, като значително намалява
загубите и Ви дава възможност бързо да възстановите трафика. Състои се от отдалечени
мониторингови устройства с двойна мрежова свързаност, сървър (интегриран FrontEnd,
мониторинг логика и база данни) и работна станция на оператора. Всяка линия се сканира
24/7 по единично тъмно/активно оптично влакно или двойка медни проводници.
Информация за системата: https://bit.ly/3cYJV7M

MFCI
MONDIS MFCI PLUG-IN МОДУЛ ЗА
МОНИТОРИНГ НА ШКАФОВЕ ЗА ВЪНШЕН
МОНТАЖ, ШАХТИ, СТЕЛАЖИ, КУТИИ И ДР.
Модулът за критична инфраструктура Mondis
разширява възможностите на системата
Mondis до шахти, кутии, врати за тунели,
шахтни тръбопроводи и външни шкафове,
които осигуряват контрол на достъпа и
ефективно
предотвратяват
кражби
и
прекъсвания. Използването на оптичен кабел и
пасивни оптични сензори повишава защитния
имунитет на мониторинговата система и
оптимизира окабеляването. MFCI модулът
може да бъде инсталиран на всяко възможно
положение в контролното устройство.
Виж още: https://bit.ly/2YhtAaa

MWCI
WIRELESS УСТРОЙСТВО ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Чрез употребата на wireless технология за предаване на
данни, отпада необходимостта от окабеляване между
сайта под наблюдение и Mondis системата, като по този
начин се намалят оперативните разходит за
поддръжка. Mondis Wireless устройството за критична
инфраструктура, разширява възможностите на
системата Mondis по отношение на шахти, кутии,
тунелни врати, тръбопроводни шахти и външни
шкафове, които осигуряват контрол на достъпа и
ефективно предотвратяват кражби и прекъсвания.
Mondis MWCI модулът може да бъде инсталиран на
всяка възможна позиция в контролното устройство.
Виж още: https://bit.ly/3bQIhoC
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Решения за Small business и home
office приложение

Непрекъснато захранване за Вашата важна техника
Захранващите продукти от Delta, EATON, ELTEK и Huawei ще осигурят
непрекъсваемост на вашето захранване независимо къде се намирате, в офиса
или вкъщи.
FlatpackS- малък компактен и мощен токоизправител
Мощностите достигат 10,8KW при 6 модула по 1,8kW.
за повече информация: https://bit.ly/2KU67Uq

Delta UPS – серия Agilon- надежна защита
500/650/800/1200/1600 VA
за повече информация: https://bit.ly/2yy2K31

малки, надежни и елегантни UPSи
Eaton 3S UPS - 550VA – 700 VA
Eaton ellipse ECO- 500/650/800/1200/1600 VA
за повече информация : https://bit.ly/2zekWys

високоефективни
малки
онлайн
UPS2000-G
Series с капацитет : 1/3/6/10/15/20 kVA
н а д е жд н и , е ф и к а с н и , г ъ в к а в и и и н т е л и г е н т н и
за повече информация : https://bit.ly/2A88lgT
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Решения за Small business и home
office приложение

Безжичeн и мрежови достъп до Интернет
Безжичният достъп до Интернет пространството е от изключителна важност
за всички нас. Продуктите на Huawei и Fujitsu, ще ви осигурят надеждност и
непрекъсваемост на връзката във вашият дом или офис.
Безжичният достъп до Интернет
Продуктите на Huawei, ще ви осигурят надеждност и непрекъсваемост
на връзката във вашият дом или офис.
Продуктите за безжична локална мрежа Huawei AirEngine Wi-Fi 6 дават
възможност за напълно безжични кампуси с 10,75 Gbit / s мълниеносни
скорости, непрекъсната мобилност и 100 Mbit / s скорост за всеки
клиент независимо от локацията.
Ускорете дигиталната трансформация на офисите и предприятията в
различните отрасли с Huawei Wi-Fi 6.
за повече информация: https://bit.ly/3bbOn1t

Мрежови решения за малки и средни бизнеси
CloudEngine S1730S комутатори са проектирани за малки и средни
бизнес приложения, като интернет кафенета, хотели, училища и други. С
богата си гама от функционалности, тих и енергоспестяващ дизайн, лесни за
инсталация и поддръжка, CloudEngine S1730S помагат на клиентите да
изградят сигурни, надеждни и високопродуктивни мрежи.
за повече информация: https://bit.ly/2WbbPrp
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Решения за Small business и home
office приложение

Мрежова сигурност и ИТ решения

Защитни стени
Huawei HiSecEngine USG6510E и USG6530E предтавляват нова генерация
десктоп защитни стени за малки фирми, клонове на предприятия и и
верига от магазини. Освен традиционното управление се поддържа и
облачно управление. Облачното управление осигурява plug-and-play,
автоматизирано конфигуриране на услугите, автоматизирана визуална
поддръжка и наблюдение и big data analytics за предоставяне на достъп
до защитена мрежа на голям брой клонове.
за повече информация: https://bit.ly/3cfE51C

Сървър FUJITSU PRIMERGY
Сървъри, които служат добре на твоя бизнес
1U и 2U, Intel® Xeon® Processor Scalable, от 12 DIMMs до 48 DIMMs
Десет убедителни причини да инвестирате FUJITSU Server PRIMERGY
системи
за повече информация: https://bit.ly/2yDRr9x
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Лорен Нетуъркс с нови
партньорства

С гордост Ви съобщаваме новината, че вече сме
официален представител и на Fujitsu. С новото
партньорство обогатяваме портфолиото си от
интегрирани интелигенти комуникационни
решения, в стремежа си да задоволим
нарастващите нужди на пазара!
За да Ви подкрепим в процес на дигитализация
на бизнеса ви, Ви предлагаме широка гама
сървъри и сториджи, които ще посрещнат и
най -специфичните технически изисквания

Другото ни ново партньорство е това с
Nokia. Избрахме именно тях, поради
богатия им опит в работата с бизнеси,
градове и нации в посока иновации в
технологиите, Cloud решенията
и
индустриалния IoT.
Съвместно с новите ни партньори можем
да помогнем на вашата организация да
дигитализира и автоматизира критичните
процеси и да подобри печалбите на
бизнеса Ви както и индустриална
производителност.
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ГЛОБАЛНИ ТЕМИ
иновативни технологии

Дигитални иновации за
борба с COVID-19
В разгара на глобалната пандемия дигиталните
технологии възбудиха въображението ни с
потенциала си да ни подкрепят в борбата срещу
COVID-19. Преди настоящата COVID криза, която
обхвана
всички
сфери
на
живота
низдравеопазване, образование, социалната и
икономическа сфера, най-честите приложения на
нововъзникващите технологии, като изкуствения
интелект например, бяха внедряването им в
областта на развлеченията, увеличаване на
производителността и удобството. Сега обаче
потенциалът на дигиталните технологии се
разгърна достигайки до по-широката публика.
Възникващите технологични иновации спомагат
да се ускори разработването на ваксина, да се
оптимизират мерките за защита на обществено
здраве и да се подобри информираността на
общественото с навременна и достоверна
информация.
вижте още: https://bit.ly/3eA R671

Умните градове- Smart Living
През 2050 г. две трети от световното население
ще живеят в градовете, като консумират над 70%
от енергията и отделят също толкова парникови
газове. С нарастването на населението в града
търсенето на услуги както и натискът върху
ресурсите ще се увеличи. Това търсене натоварва
енергията, водата, отпадъците, мобилността и
всички други услуги, които биха били от
съществено
значение
за
просперитета
и
устойчивостта на града. Как могат да помогнат
иновативните технологии и дигитализацията?
Умният град е място, където традиционните мрежи и
услуги стават по-ефективни с използването на
цифрови и телекомуникационни технологии в полза
на неговите жители и бизнес.
вижте още: https://bit.ly/2zwJZNo
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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ЕКИПА НА ЛОРЕН
НЕТУЪРКС
Бихме желали да Ви представим част от колегите ни, които се грижат за това да сте
професионално консултирани относно най-правилните и ефективни технологични решения
за Вашия бизнес!

Атанас Дайски
ICT мениджър

email:atanas.dayski@lorennetworks.com
тел: +359 876 600 355
Атанас Дайски e завършил ТУ-София, специалност
телекомуникации и радиокомуникации. 17 години опит в
областта на телекомуникациите и IT индустрията.
Множество успешни проекти в областта на
телекомуникациите, реализирани за български и чужди
оператори, в това число имплементацията на MSAN и
NGN мрежи за БТК (Виваком), 3G мрежи за Виваком и
Глобул, ъпгрейд на MAN мрежата на Виваком, DWDM
мрежи за различни оператори, GPON мрежи, WLAN
мрежи и сървъри.
Лични интереси: пътуване, фортография, плуване.

Владимир Марков

Ръководител Енергиен сектор
email: vladimir.markov@lorennetworks.com
тел: +359 878 398 986
Владимир Марков е ектроинженер по образование.
Специалист в тази сфера от 1990г.
Успешни проекти в областта на компенсиране на
реактивна енергия, цифровизацията на мрежата на БТК,
подмяна на главни разпределителни табла, подмяна на
силови трансформатори и кабелни линии средно
напрежение.
Лични интереси: обича да гледа хубави филми

свържете се с нас:
sales@lorennetworks.com

