FastReporter 2
OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po
to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń złącza i wszelkiego rodzaju testów warstwy
optycznej: iOLM, OTDR, ORL, tłumienność, PMD i dyspersji chromatycznej CD

KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI
Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI)
Różne szablony do testów OTDR
Skuteczne przetwarzanie zbioru plików
Dwukierunkowa analiza zbioru danych pomiarowych
Automatyczne narzędzie do duplikowanej weryfikacji
pomiarowej
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Wszystko w jednym programie
Od podręcznych pomiarów tłumienia, ORL, OTDR i iOLM do zawansowanej optycznej charakterystyki , włączając
w to pomiary PMD i CD, analiza danych T&M włókien optycznych prezentuje różne wyzwania:

Edytowanie wielu
plików pomiarowych

Analizowanie wielu
plików pomiarowych

Dokumentowanie
Twojej sieci

Oprogramowanie FastReporter 2 firmy EXFO, zapewnia narzędzia i funkcje, które są niezbędne, aby sprostać wymaganiom
końcowego przetwarzania danych i plików. Zaprojektowane do analizy danych w trybie off-line, oferując przy tym przyjazne dla
użytkownika środowisko, przyczynia się do zwiększenia produktywności.
Możliwość polegania na pojedynczym oprogramowaniu, które pozwala zarządzać danymi i generować raporty dla wszystkich
rodzajów testów warstwy optycznej, w rzeczywisty sposób pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność.

Serwer

Menedżerowie wdrażania

Inżynierowie sieci

Kierownicy techniczni

TESTOWANIE

Przetwarzanie końcowe:
 Edycja
 Analiza
 Dokumentowanie

Analitycy danych

Centrum Operacyjne Sieci
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WYZWANIE

NR.1

EDYTOWANIE WIELU
PLIKÓW POMIAROWYCH

Twoje korzyści: szybsze ukończenie pracy i szybsze przejście do
następnego zadania
Pomiary zebrane w terenie często wymagają dodatkowego przetwarzania w celu
przeprowadzenia właściwej analizy, ustalenia dokładnych diagnoz, oraz
ostatecznego, właściwego udokumentowania sieci. FastReporter 2 zawiera
szereg zaawansowanych narzędzi, które automatyzują powtarzające się operacje
na wielu plikach i pomiarach. Dzięki jednej aplikacji można przetwarzać
nieograniczoną liczbę plików i łączyć pojedyncze operacje w operacje zebrane,
które mają zastosowanie do wszystkich plików.

Zbiór dokumentów pomiarowych:

Ujednolicanie zbioru plików:










Dokumenty całego projektu/kabli
Zarządzaj jednocześnie oddzielnymi
pomiarami

Dopasuj parametry kabli i włókien
Dodaj / usuń zdarzenia OTDR
Ustaw progi detekcji
Wykonywaj ręczne pomiary plików OTDR
Ustaw progi pass/fail

Przyjazny interfejs




Funkcje oparte na systemie Windows
Konfigurowalny widok
Widok na dwa monitory

Liczne funkcje „prawego klawisza myszy” do zwiększania wydajności
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WYZWANIE

NR.2

ANALIZOWANIE WIELU
PLIKÓW POMIAROWYCH

Twoje korzyści: szybka diagnoza z minimalnym ryzykiem błędu
Jeśli nie masz odpowiedniego narzędzia do analizy danych, przeglądanie
setek pomiarów zgromadzonych w terenie, może zająć nawet kilka godzin.
Interfejs FastReporter 2 można skonfigurować zgodnie z preferencjami
użytkownika w celu ułatwienia interpretacji wyników. Ponadto, zapewnia
specjalistyczne narzędzia, które przyspieszają analizę wyników oraz
zminimalizują ryzyko błędnej interpretacji.

Specjalistyczne narzędzia do analizy:




Wykonywanie dwukierunkowej analizy zbioru danych
pomiarowych OTDR
Wykrywanie duplikatów pomiarów
Łatwe identyfikowanie wyników wymagań sieciowych

Niepoprawne zdarzenia/włókna vs ustawione progi

Użyj dwóch monitorów, jeden dla danych , jeden dla wykresów
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WYZWANIE

NR.3

DOKUMENTOWANIE
TWOJEJ SIECI

Twoje korzyści: ochrona inwestycji testowania
Chociaż dokumentacja testowa przyczynia się do planowania zdolności
rozbudowy sieci, najczęściej jest o niej mowa kiedy pojawia się problem.
Konkretnie, właściwa dokumentacja pomaga rozwiązać problemy techników
poprzez zapewnienie im szybkiego "obrazu" sieci, minimalizując czas
potrzebny do rozwiązywania problemów. FastReporter 2 oferuje
zaawansowane funkcje raportowania, które pomagają zachować wartość
wykonanych testów przy minimalnym czasie i nakładzie pieniędzy.

Elastyczność:






Różne szablony raportów
Dostosowanie raportów
Połączone raporty takie jak:
o Charakteryzacja włókien (CD, PMD, OTDR, OLTS)
o OTDR i inspekcja włókien (FIP)
o iOLM i inspekcja włókien (FIP)
Różne formaty raportów (PDF, Excel, HTML)

Raport iOLM

Raport charakteryzacji włókna

Raport OTDR i FIP
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OBSŁUGIWANE POMIARY
Tłumienność, tłumienność odbiciowa (ORL), zawiera funkcję FasTesT
Pomiar reflektometryczny (ODTR)
Inteligentna analiza włókien optycznych (iOLM)
Pomiar dyspersji polaryzacyjnej (PMD)
Pomiar dyspersji chromatycznej (CD)
Video kamera inspekcyjna (AP) z oprogramowaniem ConnectorMax Analysis
Miernik Mocy PON P(PM)

WYMAGANIA SYSTEMOWE
Elementy systemu

RAM

Minimalne wymagania
(Windows XP)
Pentium 1,6 GHz
lub większy
256 MB (zalecane 1GB)

Miejsce na dysku

400 MB

Monitor
Inne wymagania

Jeden VGA (800x600) ( zalecane 2 monitory 1024x768)
karta sieciowa
Microsoft Internet Explorer 6,0 lub nowszy
Microsoft 2000 lub nowszy do otwierania plików .xls

Procesor

Minimalne wymagania
(Windows Vista)
Pentium 1,6 GHz
lub większy
512MB (zalecane 2GB)

Minimalne wymagania
(Windows 7 32 bit)
Pentium 1,6 GHz
lub większy
1GB (zalecane 4GB)

Minimalne wymagania
(Windows 7, 64 bit)
Pentium 1,6 GHz
lub większy
2GB (zalecane 4GB)

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Model

FR2-FC = Pakiet charakteryzacji włókien
a
FR2-F-KIT = Pakiet charakteryzacji włókien zakupiony w zestawie z wybranym produktem do testowania optycznego
FR2-FC-UPG = Pakiet charakteryzacji włókien dla klienta z aktywną licencją FastReporter
FR2-FC-KIT-UPG = Pakiet charakteryzacji włókien dla klienta
z aktywną licencją FastReporter zakupiony w zestawie z wybranym
a
produktem do testowania optycznego
Uwagi:
a.

Aby poznać więcej szczegółów skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem handlowym EXFO

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Tłumaczenie na bazie specyfikacji nr SPFastReporter2.1AN
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