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Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL)

RFE vysílá necenzurované zprávy ve 28 jazycích
k 25 milionům posluchačů ve 20 zemích světa,
včetně‚ Iránu, Iráku a Afganistánu. Se sídlem
v Praze, RFE zaměstnává více než 400 novinářů
na plný úvazek a dalších 750 novinářů úzce
spolupracujících. Koordinace a komunikace jsou
klíčovými činnostmi pro RFE.
V roce 2008 vznikl projekt na výstavbu
nového moderního sídla. Pro RFE se stalo
výzvou jak řídit fyzický přístup více sídla. Pro
RFE se stalo výzvou jak řídit fyzický přístup
více 600 uživatelům k síťovým zařízením, jak
minimalizovat a zefektivnit údržbu pro hladký provoz více než 19 000 portů, jak zajistit datovou
kontinuitu uživatelských zásuvek pro IP telefony a pracovní stanice a jak řídit stovky gigabajtů
potřebných pro běžnou práci svých uživatelů.
Pro splnění této výzvy a po důkladném studiu a zhodnocení inteligentních systémů se RFE
rozhodlo nasadit systém CenterMind, který viditelně provádí kompletní kontrolu interní
komunikační datové sítě, monitoruje bezpečnostní kamery, přístup dveří a další fyzická síťová
zařízení.
RFE provedlo první své instalace strukturované kabeláže přibližně před více než patnácti lety
a od té doby používá datovou kabeláž RiT pro své fyzické datové komunikace. S přechodem
do nového sídla, byla fyzická kabeláž rozšířena o inteligentní komponenty komunikující se
systémem CenterMind. Datové zásuvky a konektivita k serverům byla rozšířena o dvojitou
reprezentaci pach panelů. To umožnilo dosažení zcela nové úrovně bezpečnosti a kontroly,
rovněž snížení celkového IT rozpočtu.
RFE je velkou a dynamickou společností, kde dochází k neustálé migraci a reorganizaci
pracovních prostorů, což přináší časté přesuny síťového vybavení. Inteligentní systém od RiTu
nabízí řadu nástrojů, které snižují pracovní úsilí a minimalizují chyby v podobě lidského faktoru,
zároveň automatizuje úkony nutné pro přesun síťových zařízení a poskytuje informace o dění
v datové síti v reálném čase. IT tým má v rukou mocný nástroj, který umožňuje efektivní plánování
a systematické řešení problémů. Aktuální informace o umístění nebo pohybu síťových zařízení
jsou každodenní nedílnou součástí správy datové sítě, která nabízí přehled všech komponentů
v propracované grafické podobě.

Přínosem systému CenterMind pro RFE jsou následující faktory:
Jednoduché ovládání pro každodenní práci
Integrace telefonní ústředny
LED navigace výrazně zkracující dobu pro rutinní operace v rámci rozšíření či změn v síti
Systém automatizuje řadu zdlouhavých úkolů, jako jsou údržba aktuální databáze
a tvorba pracovních úkonů v podobě změn konektivity v rámci datové sítě
Umožňuje IT pracovníkům soustředit se na složitější úkoly v podobě strategického
plánování

