Trådlös infrastruktur blir inte bättre än så här
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Flyg

Säkerhet

Vixor & Co är ett produkt- och tjänsteföretag som levererar en helhet inom

trådlös kommunikation och systemuppbyggnad till företag och kommuner. Bland
produktgrupperna finns egenutvecklade trådlösa I/O-system, radiomodem, trådlös
nätverksutrustning för IP-trafik, trådlös fiber och specialutrustning inom mast-,
antenn- och signalsystem.

Det här är trådlös kommunikation.
Radiokommunikation är idag ett väldigt vitt begrepp som rymmer många olika
tekniker och kvalitetsnivåer. Det kan handla om långa eller korta avstånd, stora eller
små ytor, lite eller mycket data. Vilken variant som passar bäst för ett enskilt projekt
beror ofta helt på förutsättningarna – men de stora fördelarna har de alla gemensamt.
Från Vixor får du ett ständigt fungerande system, samtidigt som du slipper
sårbarheten och kostnaderna som kommer med traditionella system.
Att använda kabel kan vara förenat med omfattande kostnader. Det tar tid att dra
kablage, och resultatet blir så statiskt att det är nästintill omöjligt att effektivt anpassa
efter skiftande förutsättningar. Det gör dessutom lösningen sårbar, medan trådlös
kommunikation är starkare, snabbare och säkrare än någonsin. Med en trådlös kommunikationslösning betalar du bara en gång – för uppförande och installation. Eftersom
du äger utrustningen tillkommer inga löpande avgifter, och såväl service som underhåll är försumbara kostnader jämfört med traditionella lösningar.

• Du äger ditt eget nät

• Skalbart och flyttbart

• Inga löpande kostnader

• Lönande överkapacitet

• Full driftsäkerhet

CMP: Därför valde vi Vixor.
CMP (Copenhagen Malmö Port) är en av de största hamn- och terminaloperatörerna i Norden, och en av de största hamnarna i Nordeuropa för anlöp av
kryssningsfartyg. Idag är navet i deras kommunikationssystem ett flertal radiolänkar
ifrån Vixor. Den huvudsakliga anledningen att de valde trådlös fiber var just tillförlitligheten. De behöver veta att datakommunikationen fungerar och är tillgänglig
dygnet runt, året om. Att det dessutom lät dem spara in på vad som annars vore en
kostsam fysisk installation, gjorde förstås inte saken sämre. Vixors lösning är skalbar,
flyttbar och har en ROI på 13 månader.

“Vi slapp en dyr installation och att dra fysiska kablar i en svår miljö. Nu äger vi vår
infrastruktur och kan anpassa den efter verksamheten.”
David Bodén, IT-chef Copenhagen Malmö Port.

Fler exempel på hur lösningar från Vixor gör livet lättare för företag och
kommuner hittar du på www.vixor.com
• Full redundans – garanterad up-time

• Lösningar för logistik & säkerhet

• Return of investment: 13 månader

• En leverantör, flera radiosystem

• Sveriges första civila 400 Mbit radiolänk
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Här är vi. Var är du?
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Vixor finns och verkar över hela landet
(och längre bort än så). Här ser du en
övergripande sammanfattning av våra
aktiva installationer idag.

Hamnområden är idag högeffektiva logistikcenter
med stora mängder gods och rörelser per dygn.
Vi har levererat system inom IT, el-, säkerhets- och
fastighetsapplikationer.
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Flygplatser har en mycket komplex uppbyggnad
där driftsäkerhet och funktion för de olika tekniska
systemen är av största vikt. Vi har gjort flera installationer för Swedavia och Luftfartsverket.

VA rymmer ofta problem vad gäller långa avstånd,
stora ytor, dåliga kablage och ibland oländig terräng.
Vi erbjuder unika lösningar, projektering, kommunikationsmätningar, montage, driftsättning samt kontroll
och uppföljning.

El, kraft och belysning är stora och viktiga samhällsfaktorer som måste fungera. Vi har genom åren
levererat säkra kommunikationssystem till branschens
ledande aktörer över hela Sverige.

IT finns idag inom alla verksamheter och organisationer.
Det behövs bland annat pålitlig redundans, hög tillgänglighet, mycket kapacitet, hög hastighet och flexibla system.
Bland annat. Vi gör detta trådlöst.

Vixor finns och verkar
över hela landet.

Vixor – en kort historik.
Vår enkla filosofi är densamma idag som när vi startade vår verksamhet för snart
20 år sedan: bort med sladdarna. De behövs inte längre. Faktum är att de bara gör
allting krångligare, dyrare och mer sårbart. Trådlöst är tryggt, trådlöst är enkelt och
trådlöst lönar sig.
Vi har jobbat med det länge nog för att veta precis hur vi ska krama ur det allra
bästa för just dina behov. Till exempel genom att inte utgå ifrån mallar eller
schabloner när vi tar fram lösningar, utan utgå ifrån dina förutsättningar och behov.
Och att vara med hela vägen från det första övergripande diskussionsmötet, till när vi
rest masten och fått allting att fungera precis som det ska. Helhetstänket har vi alltid
med oss, oavsett om du bara vill se över och optimera en del av ett befintligt system,
eller ta vår hjälp för att skapa ett helt nytt.

• Grundat 1993

• Monteringsarbete

• Trådlös kompetens över hela skalan

• Turnkey-projekt

• Rådgivning och projektledning

• Hjälp med myndighetskontakter

Exempel på sådant vi har arbetat med:
IT-drift
telecom
vindkraftsparker
logistiklösningar
mediatrafik
tunnelsystem

sjöar/dammar
ställverk
övervakning
mätvärdesinsamling
belysningsstyrning
fastighetsautomation

kamera- och passersystem
säkerhetslösningar
brandskydd
portstyrningar
PLC/RTU-kommunikation

Ett axplock av de vi redan hjälpt:
Astra Zeneca

Försvarsmakten

Preemraff

Vattenfall

Eolus Vind

Göteborgs Hamn

SBS Radio

YIT Sverige

Fortum

Luftfartsverket/Swedavia

Södra Timber

Ett 50- tal kommuner

Vixor & Co AB

Huvudkontor
Kullegatan 8
412 62 Göteborg
031-778 39 03

Säljkontor
Veddestavägen 13
175 62 Järfälla (Stockholm)
031-778 39 03 (Växel)

info@vixor.com
vixor.com

December 2015

Vixor & Co är ett produkt- och tjänsteföretag som levererar en helhet inom trådlös kommunikation och
systemuppbyggnad till företag och kommuner. Bland produktgrupperna finns egenutvecklade trådlösa
I/O-system, radiomodem, trådlös nätverksutrustning för IP-trafik, trådlös fiber och specialutrustning inom
mast-, antenn- och signalsystem.

