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Cisco dokončilo vývoj priemyselného lokalizačného 
systému Wi-Fi Asset Tracking 

Riešenie umožňuje lokalizáciu a manažment rozsiahlej štruktúry podnikových aktív 
v reálnom čase. 

San Jose, Bratislava, 14.2.2007 

Spoločnosť Cisco uviedla na trh lokalizačný systém na báze wi-fi prispôsobený vysokým 
kapacitným potrebám spoločností výrobného sektora. Riešenie znižuje nároky na ľudské 
a procesné zdroje na minimum, pričom umožňuje lokalizáciu hnuteľného majetku 
a zamestnancov prakticky v reálnom čase. Jednotlivé komponenty systému zefektívňujú 
riadenie logistických a výrobných tokov, umožňujú aktívnejšie využitie podnikových aktív 
a v konečnom dôsledku znižujú celkové vlastnícke náklady (TCO) hnuteľného majetku. 
Riešenie je dimenzované aj pre najzložitejšie procesné štruktúry priemyselných odvetví 
akými sú letecký, automobilový, polovodičový a ťažobný sektor. 

Ucelené riešenie „Wi-Fi Asset Tracking“ je postavené na báze Cisco Unified Wireless 
Network a je plne kompatibilné s platformou Cisco Unified Communications. Pozostáva 
z lokalizačného zariadenia Cisco 2710 Wireless Location Appliance, riadiaceho systému 
Cisco Wireless Control System, wi-fi kontrolera Lightweight Access Point Protocol Controller, 
access pointov Cisco Aironet, aktívnych RFID čipov spoločnosti AeroScout a softvéru 
AeroScout MobileView. Uvedené komponenty prinášajú na trh ucelenú lokalizačnú 
architektúru postavenú na báze wi-fi technológie, ktorá umožňuje organizáciam zbierať 
a vyhodnocovať informácie o lokalizácii sledovaných aktív aj v tých najzložitejších 
podmienkach.  

Viac informácií je možné získať na adrese 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6386/index.html. 
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