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OneTouch™ AT 
Resolução de Problemas 
da Rede Wi-Fi e com fio

•	 Resolução de Problemas da 
Rede Wi-Fi e cabaeda

•	 Respostas em segundos com 
um Auto Teste PASSA/FALHA 

•	 Programas de teste padroni-
zados para todos os níveis 
de habilidade 

•	 Visualização do cliente 
da rede e performance da 
aplicação 

•	 Medição da performance da 
rede Wi-Fi e cabeada 

•	 Análise VoIP em linha

•	 Captura de pacotes em 
cobre, fibra e Wi-Fi

PREPARE-SE PARA O VERSIV.SUPERE-SE COM O VERSIV.  
www.flukenetworks.com/VERSIV 

DSX CableAnalyzer™

O mais avançado certifica-
dor de cobre  

•	 Velocidade incomparável para 
Cat 6A, Class Fa e todos os 
padrões atuais  

•	 Exibição gráfica de falhas  

•	 Supera IEC Level V: os requi-
sitos de precisão mais rígidos 
da indústria  

•	 Aprovado por fornecedores 
mundiais de cabeamento  

•	 Desenvolvido em testes  
Alien Crosstalk  

•	 Primeiro testador de campo a 
suportar medições de  
balanceamento    

CertiFiber® Pro OLTS
Certificação rápida e  
simples de fibra 

•	 Tempo mais rápido para 
certificar – duas fibras a duas 
extensões de onda em três 
segundos.Total conformidade 
Encircled Flux,exigida pela 
ANSI/TIA e ISO ISO/IEC

•	 Total conformidade Encircled 
Flux,exigida pela ANSI/TIA e 
ISO ISO/IEC 

•	 Teste e relato da fusão de 
Tier 1 (Básico)/ Tier 2  
(Prolongado) 

•	 Módulo de cabo quadrifilar 
adequado auxilia ambos os 
testes de perda multimodal e 
monomodal

•	 Câmera de inspeção de 
fibra e Visual Fault Locator 
integrados

•	 Distância de monomodo  
prolongado varia até 130k

OptiFiber® Pro OTDR
Acelera a certificação e 
localização de problemas de 
fibra

•	 Os eventos  mais curtos e 
atenuação de zonas mortas da 
indústria  

•	 Certificação de fibra acelerada 
com instalação e tempo de 
rastreamento mais rápidos 

•	 A percepção EventMap™  
impede a necessidade de 
Análise de rastreamento OTDR  

•	 Câmera de inspeção de fibra e 
Visual Fault Locator integrados  

•	 Relatório e testes integrados 
de Nível 1 (Básico)/ Nível 2 
(Estendido)

PREPARE-SE  
PARA SE SUPERAR.



SUPERE EXPECTATIVAS.    
Pense no que é possível e faça ainda mais. Supere-se 
e faça a diferença no resultado final. Projetado com o 
sistema de gerenciamento ProjX™, interface de usuário 
Taptive™ e o dobro de velocidade, o Versiv foi desen-
volvido para realizar mais tarefas com menos supervisão 
e assegurar que mais seja feito de forma correta da 
primeira vez.   

OBTENHA APROVAÇÃO DO SISTEMA MAIS 
RAPIDAMENTE.
A certificação do cabeamento é uma parte do processo que 
inicia com o desenvolvimento de sistemas e termina com 
a aprovação de sistemas. Quanto mais rápido o processo, 
mais lucrativo você será. Infelizmente, há muitas coisas que 
desaceleram o processo.  

Uma pesquisa* mostra que mais de 90% dos contratantes 
dizem lidar com problemas relacionados a instalação, teste 
e sistema de informação todos os meses. Mais da metade 
dos relatórios lidam com sete ou mais problemas. Junte isso 
tudo e uma semana de trabalho será desperdiçada em uma 
típica tarefa de má qualidade. 

Nós desenvolvemos o Versiv para acabar com estes prob-
lemas. Seu sistema de gerenciamento ProjX™ controla os 
requisitos e o progresso da tarefa desde a instalação até a 
aprovação dos sistemas, assegurando que todos os testes 
sejam concluídos corretamente. A  interface de usuário 
Taptive™ simplifica a instalação, elimina erros e acelera 
a resolução de problemas. E o software de gerenciamen-
to LinkWare™ cria rapidamente relatórios que os clientes 
conseguem compreender. Com o Versiv, você conseguirá a 
aprovação dos sistemas mais rapidamente. . 

*Pesquisa da Fluke Networks - Março de 2013 

VOCÊ VAI TRANSFORMAR REALIZAÇÃO EM 
SUPERAÇÃO.

O Versiv proporciona uma plataforma única para cer-

tificação em cobre, perda de fibra e teste de OTDR. 

Certifica as mais rígidas exigências de precisão Level 

V para Cat 6, Cat 6A ou Class FA, e realiza medições 

nunca antes disponíveis no campo de testadores. 

Teste fibras com medição totalmente compatível 

Encircled Flux e resultados integrados de Nível 1 

(Básico) e Nível 2 (Estendido). O design inovador 

indica que você não precisará de um novo testador 

para atualizações futuras. 

PRONTO PARA OS TRABALHOS 
DE HOJE E DE AMANHÃ.

A interface de usuário Taptive™ realiza testes por 

meio de vários tipos de mídia tão fácil quanto usar 

um smartphone. Selecione a tarefa na qual você 

está trabalhando, e uma grande tela confirma o 

teste que precisa ser realizado. Instruções animadas 

simplificam o quadro de referências sobre medições 

de fibra.

ATÉ MESMO O NOVATO PODE 
REALIZAR.  

O sistema de gerenciamento ProjX do Versiv facilita 

o controle de tarefas complexas. Insira os detalhes 

de teste para uma tarefa uma vez, e mude módulos 

ou tarefas sem reinserir detalhes. Compartilhe arqui-

vos de projeto entre vários testadores para a mesma 

tarefa. Controle o status da tarefa para assegurar 

que todos os links sejam testados. Chega de voltar 

para re-testar links que foram perdidos ou testados 

erroneamente.

O GERENTE DE PROJETO DO  
GERENTE DE PROJETO.  

AUXÍLIO DE  
ESPECIALISTAS À MÃO.
O Versiv proporciona auxílio de especial-

istas para qualquer pessoa da sua equipe. 

A interface de usuário Taptive localiza 

erros - mesmo os mais difíceis de encon-

trar, inclusive localização de proteção 

de falhas e problemas PoE em diagramas 

simples que facilitam a rápida local-

ização de defeitos. E a percepção única 

do EventMap TM substitui os complexos 

traços de OTDR com diagramas simples 

sobre qual é o problema e onde ele está.

A PRESSA DE ONTEM É 
A CALMA DE HOJE. 
Nenhum verificador oferece tanta veloci-

dade para tantos testes. Complete a cer-

tificação em cobre para Cat 6A em apenas 

10 segundos e certifique duas fibras em 

dois comprimentos de onda em ambas as 

direções em apenas três segundos.

REDUZA O TEMPO DE 
INFORMAÇÃO.
Não deixe que a geração de relatórios at-

rase a aprovação do seu sistema. O ProjX 

mantém toda as informações do teste 

da tarefa juntas e assegura que todos 

os testes corretos sejam concluídos. E o 

LinkWare leva todas as informações para 

um único relatório que todos os clientes 

podem compreender.

PREPARE-SE PARA SE SUPERAR.


