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 Szanowny kliencie 
 

 Firma VoIP Partners powstała w 2001r. od samego początku zajmujemy się 
systemami sieciowymi, dokładniejsze informacje moŜna znaleźć na naszych stronach  
www.reseler.com Od roku 2002 specjalizujemy się w obsłudze Telewizji Kablowych 
oraz wspieramy rozwój szerokopasmowej transmisji danych w sieciach HFC.  
Aktualnie zajmujemy się dostarczaniem sprzętu, oraz pełną administracją systemów 
sieciowych. Pragniemy Państwu przedstawić ofertę współpracy w zakresie 
dostarczania sprzętu,  software, pomocy technicznej. Wszystkie ceny podlegają 
negocjacji, a naszą dewiza jest dbanie o dobro klienta. Systemy monitoringu i 
support techniczny który oferujemy pozwalają na znaczne zredukowanie kosztów 
firmy. Jeśli nie posiadacie państwo moŜliwości zatrudnienia informatyka, 
wystarczających środków do wdroŜenia Internetu lub telefonii VOIP w Państwa firmie 
zawsze słuŜymy pomocą.    

 
Tomasz Filak 

 
 
Dlaczego rozwi ązania firmy CISCO 
 

Istnieje na rynku wiele rozwiązań dla systemów DOCSIS/EURODOCSIS 
jednak zakupując państwo sprzęt firmy CISCO nie przywiązujecie się do konkretnego 
dystrybutora. Upgrade sprzętu moŜecie Państwo przeprowadzić u dowolnego 
dystrybutora, tak samo ogromna ilość dostępnych kart na rynku wtórnym pozwala na 
elastyczna rozbudowę systemu za przyzwoite pieniądze.  Ponadto kiedy skończy się 
gwarancja mogą Państwo skorzystać z bardzo licznej oferty rynku wtórnego , czego 
nie ma w przypadku innych producentów. Wybierając firmę CISCO wybierają 
Państwo sprawdzoną technologie oraz mnogość i dostępność rozwiązań 
 
Przykładowe ceny   
office@reseler.com 
www.reseler.com 
GSM 602199158 
 
 
 
 
 
 
 



 
                          PPPPHHUU  „„ VVOOIIPP  PPAARRTTNNEERRSS““   
                        TTOOMMAASSZZ  FFIILLAAKK  

    

                            hhtt ttpp:: ////wwwwww..rreesseelleerr ..ccoomm,,    ee--mmaaii ll ::   ooff ff iiccee@@rreesseelleerr ..ccoomm  

PPHU "VOIP PARTNERS" Tomasz Filak 

42-200 Częstochowa 
ul. Ludowa 303 
tel +48 34 3657037   
GSM 0 602199158 
FAX + 48 34 3657037 

Biuro         office@reseler.com 
Logistyka  boss@reseler.com 
NIP 573-253-94-99  
Regon 151999794 
Konto bankowe 45-1020-1664-0000-3402-0112-4262  

 

 

 
 
Leasing atrakcyjn ą form ą zakupu   
 

Wiadomo Ŝe zakup za gotówkę nie jest zawsze najlepszym rozwiązaniem, 
dość często bardziej opłacalną formą płatności staje się leasing sprzętu. Przy 
współpracy z naszą firmą mogą Państwo skorzystać z kilku firm leasingowych z 
którymi współpracujemy. Nie muszą juŜ Państwo szukać firm które bez obawy  
 
zgodzą się na leasing dość nietypowego sprzętu. Oczywiście pomagamy w 
załatwieniu wszelkich formalności.  
 
Monitoring TVK   
   
Sprawne zarządzanie i wykrywanie błędów w systemach HFC to połowa sukcesu, o 
ile zarządzanie niewielką liczbą modemów moŜna prowadzić z poziomu konsoli to 
przy większej ich ilości staje się to bardzo trudnym zadaniem. Bardzo łatwo moŜna 
pominąć wszelkie nieprawidłowości w sieci HFC, próby nielegalnego podłączenia 
oraz wiele innych aspektów technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu 
DOCSIS/EuroDOCSIS.  Aktualnie system skierowany jest wyłącznie do posiadaczy 
urządzeń firmy CISCO, ARRIS, CADANT. Niestety ze względu na specyfikę systemu 
jak i modułową budowę nie jesteśmy w stanie na chwile obecna przedstawić wersji 
DEMO. Postaramy się jednak na ile to moŜliwe opisać system w tym dokumencie.   
 
Niektóre funkcje systemu 

�  łatwy dostęp do bazy klientów, usług i historii 
�  zarządzanie modemami (zmiana pakietu, dezaktywacja 
�  monitoring parametrów pracy 
�  monitoring parametrów pracy CMTS-a, switch-y, routerów, łącz 

 
Zalety systemu:   

�  oszczędność czasu i 
�  łatwe wykrywanie i diagnozowanie 
�  wykrywanie prób nielegalnego podłączenia 
�  pełne statystyki obciąŜenia łączy, ilości modemów, parametrów sieci HFC    

 
System powstał w oparciu o doświadczenia z innymi dostępnymi na rynku systemami 
monitoringu, niestety zawsze brakowało jakiś funkcji lub rozwiązań - dlatego 
postanowiliśmy napisać własny system od podstaw. Staraliśmy się aby system pod 
względem obsługi nie stanowił wielkiej nowości i był łatwy w przesiadce. Tak samo w 
przypadku wdroŜenia oferujemy import danych z większości dostępnych systemów 
na rynku.        
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Strona główna 
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W prawej części strony głównej generowane są wykresy, lewa natomiast stanowi 
zbiór informacji na temat ilości/stanie modemów, FEC, SNR na interfejsach itd.    
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Po „kliknięciu” w wybrany słupek pokazuje nam się lista modemów spełniająca 
wybrane kryteria.   
 
Wynik wyświetlony po kliknięciu w słupek [40..45]   
Rozkład według poziomu sygnału US na wyjciu CM 

 
 
Informacja o SNR na wejściach upstream kart Kablowych   
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Po wybraniu interesującego nas interfejsu wyświetlają nam się wykresy SNR dla 
poszczególnych wejść upstream   
 

 
 
W dalszej części strony głównej informacje o modemach...   
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  ...oraz rozkład modemów na poszczególnych interfejsach:    
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Dostępne mamy takŜe wykresy pokazujące stan modemów w czasie...   
 

 
 
Kolejne wykresy kołowe to modemy na flap liście oraz aktualne obciąŜenie procesora 
w CMTS. Istnieje teŜ moŜliwość przeglądnięcia obciąŜenia procesora w czasie.   
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Ruch na interfejsach   
W tej części systemu moŜemy sprawdzić obciąŜenie wszystkich interfejsów w naszej 
sieci.    
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Przykładowe wykresy obciąŜenia łącza internetowego POS 2/0  
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Pakiety 
Ta zakładka ma głównie zastosowanie w przypadku połączenia systemu statystyk z 
naszym autorskim serwerem DHCP.   
 

 
Przykładowa lista modemów po kliknięciu w pole Liczba modemów w systemie :   
 

 
 
Budynki 
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Z wybranego miasta, ulicy, budynku istnieje moŜliwość wyświetlenia informacji o 
modemach (poziomy i pakiety):   
 

 

 
 
Kliknięcie w MAC modemu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o 
modemie oraz uŜytkowniku.    
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  Parametry pracy modemu w czasie:   
 

 
 
Informacje o adresach IP oraz dane u Ŝytkownika modemu:   
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Dodatkowe dane – oraz w czerwonej ramce dane „OnLine” odczytane z modemu 
poprzez SNMP.   
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  Górne menu to szereg dodatkowych funkcji np. Log z modemu, reset modemu itp.    
 

 
 
Dostępna jest równieŜ „Legenda” objaśniająca znaczenie ikonek :   
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   Historia modemu oraz umowy pozwala nam prześledzić jaki abonent miał 
wcześniej dany modem, oraz zmiany związane z wybraną umową,   
 

 
 
System statystyk pozwala równieŜ na wyświetlanie, wyszukiwanie według róŜnych 
zadanych kryteriów (nazwisko, umowa, mac modemu, interfejs kablowy itp.)   Prawdę 
mówiąc trudno zaprezentować wszystkie dostępne opcje w formacie takiego 
dokumentu. W razie dodatkowych pytań prosimy o e-mail na adres 
Office@reseler.com 
 
  Na koniec przykładowa lista modemów wyświetlona według wybranego interfejsu 
(C3/0/U0)   
 

 
 
 
 
Istnieje moŜliwość dopisania dowolnego modułu. 
Zapraszamy do współpracy 
 
Wymagania systemowe. 
- Linux Debian, PLD 
- Dedykowany serwer  (oczywiście jest to uzaleŜnione od wielkości sieci) 
- 2000 modemów 
- 2x2,4G 
- 2G RAM 
- SCSI 10G na ustawienia systemowe reszta na logi dedykowane 2x76G 
 
 


