Vi ser till att VA- och
energibranschen blir säkrare.
Eget nät – Säkert nät
Vixor är marknadsledande gällande kommunikationslösningar för
samhällskritiska verksamheter inom VA och El. Vår filosofi går ut på
att kunden alltid ska äga sitt kommunikationsnät. Det är ett krav när
många samhällskritiska verksamheter är uppkopplade via delade
nätverk och därmed sårbara för intrång och störningar.
Vi menar att säkra nät är avskilda nät. Våra kunder utgör grunden för
ett fungerande samhälle och vi hjälper dem att säkra upp kontrollen
över olika processer.
Vixor levererar helhetslösningar – fiber, smal- och bredbandsradio –
alltid optimalt kundanpassade.

Eget nät

Säkert nät

Vi bygger säkra nät som lever upp till
olika myndighetskrav.
Att alltid komma åt sitt Scadasystem, att kunna koppla upp
sig mot anläggningarna för att se vad som händer, att kunna
justera inställningar och lita på att värdena stämmer - allt
detta är grundläggande för samhällskritiska verksamheter.
Men dessvärre inte längre självklarheter i takt med att ITattacker ökar konstant. Den snabba digitalisering gör oss
sårbara vilket ställer nya höga säkerhetskrav på system och
organisationer.

Säkra nät är avskilda nät
Vår filosofi går ut på att kunden alltid ska äga sin egen infrastruktur och
att nätet är totalt avskilt från internet för att skydda mot intrång och
avbrott. Vi menar att säkra nät är avskilda nät. Vi bygger nät med hög
driftsäkerhet och lång livslängd, vi bygger nät som är framtidssäkra
och kostnadseffektiva. Vi bygger säkra nät med egen infrastruktur
för samhällskritiska verksamheter. Vi bygger nät som lever upp till
myndighetskrav från Livsmedelsverket, MSB, FRA och FOI.
Våra kommunikationslösningar är starkare, snabbare och säkrare än
någonsin. Därför spelar det ingen roll om det handlar om korta eller
långa avstånd, små eller stora ytor, lite eller mycket data. Oavsett
förutsättningar ser vi till att bygga en infrastruktur som är exakt
anpassat efter olika kundbehov.

Mikrovågslänk som redundans
Fiberkablar kan skadas eller grävas av och det kan bli strömavbrott.
Därför ställer myndigheter och tillsynsorganisationer krav på att
samhällskritisk verksamhet inom VA- och energibranschen ska ha
redundant kommunikation till strategiskt viktiga anläggningar. Det kan

vara en extra fiberanslutning, från ett annat håll in i anläggningen än
den primära anslutningen, eller mikrovågslänk som kan likställas med
fiber gällande kapacitet och säkerhet. Mikrovågslänk är ett mycket bra
komplement till fiber, inte minst för att kommunikationen går via ett
annat media, vilket ger maximal säkerhet.

Licensierade frekvenser
Vixor bygger alla sina system och lösningar på licensierade frekvenser
från Post- och telestyrelsen (PTS) som kunden hyr med ensamrätt.
Detta för att eliminera risken för störningar av annan radiotrafik.

Exempel Säkert Nät – eget, avskilt
och övervakat
Koppla upp era olika system på en egen infrastruktur. Säkra
kommunikationen om fibern inte fungerar genom en redundant
lösning i ett annat media, koppla upp platser och stationer med en
kraftfull förbindelse när det är för dyrt med fiber. Koppla sedan upp
dina VA-stationer på ett säkert sätt. Lägg till ert befintliga eller nya
insamlingssystem för vattenmätning.
Komplettera gärna stationerna med larmsystem i ditt eget nät. Allt med
hög kommunikationssäkerhet.

Våra tjänster bygger på en
strukturerad arbetsprocess
Partnerskap är ett nyckelbegrepp när vi inleder ett
samarbete. Vi genomför projektet tillsammans med kunden
där var och en har olika uppgifter och ansvarsområden. Vid
det första projektmötet ser vi helst att representanter från
IT- avdelning och Scada-leverantör deltar.

Långsiktigt partnerskap är grunden i ett lyckat projekt
Vi strävar alltid efter att genomföra en förstudie i syfte att samla
in så mycket information som möjligt. I detta arbete följer vi en
behovsprocess med ett antal frågor, desto fler som kan besvaras, ju
mindre risk för tidsödande merarbete. Viktigast att komma fram till
här är kontaktansvarig för projektet, positioner samt översiktsbilder på
tänkta siter. Väl så långt gör vi teoretiska beräkningar, stråkberäkningar,
täckningskontroll, dvs grundarbetet för att se vilken teknisk lösning
som är bästa lösningen för kundens behov.

Stort nätverk
Genom åren har vi byggt upp ett stort nätverk av olika
samarbetspartners som var och en tillhör eliten inom sitt
verksamhetsområde. Vid behov kan vi sätta ihop ett handplockat lag
som kan ta sig an stora och komplexa uppdrag. Exempel på företag
vi samarbetar med är 4RF, NEC, Advenica, Scanmast, Sweco, Rejlers,
Cactus mfl.

Med ett serviceavtal får du prioriterad support
Med ett serviceavtal kan du alltid räkna med snabb support och service.
För att snabba på och effektivisera vår support och service blir vi glada
om du fyller i formuläret som finns på vår hemsida. Vi debiterar akut
service för kunder som saknar serviceavtal.

Beprövad och strukturerad arbetsprocess

Våra lösningar finns på en plats nära dig

Vi följer en beprövad och strukturerad arbetsprocess som består av sex
olika faser när vi etablerar ny infrastruktur för våra kunder:

Vi jobbar med kunder inom en rad olika branscher. Vi har tagit
fram finurliga och effektiva lösningar för kommunala bolag och
förvaltningar, statliga verk, industriella bolag inom olja och raffinaderi,
fastighetsbolag, företag inom bevakning och säkerhet, automation och
facility management.

Förstudie
Insamling av kunddata, kravställning, funktion, förutsättningar,
höjder, koordinater, tillgängliga byggnader, planering, etapper etc.
Systemdesign
Med komplett information görs en systemdesign med
val av utrustning, projektering, tekniska beräkningar, IPdokumentation, tillstånd etc.
Produktion
Mark- och grundberedelser, montage, antennbärare,
kommunikationsutrustning, kablage, teknikutrymme,
förberedande el- och fiberarbeten, batteriback-up,
projektledning etc.
Driftsättning
Slutkonfigurering av utrustning, kontrollmätning av kablage,
intrimning av signalnivåer, mätning av signalkvalitet, kontroll
av nätverksportar etc.
Nät- och OT-integrering
Nätverksanpassning mellan kommunikationsnät och kundens
Scada-nät med tillhörande säkerhetslösningar och rutiner,
redundans, uppsättning av godkänd fjärruppkoppling, avskild
lagring för informationsutbyte etc.
Partnerskapserbjudande
Kundanpassat erbjudande gällande service, support och
utbildning under systemets hela livslängd.

Som ansvariga för viktiga samhällsfunktioner ställer kommunerna stora
krav på sina verksamheter. Vi har levererat lösningar för IT-, VA- och
elnäts-kommunikation till ett stort antal kommuner.

Robusta lösningar för
samhällskritiska verksamheter.
Samhällsviktiga verksamheter som producenter och
distributörer av vatten, värme och el är beroende av en
robust infrastruktur för att minimera risken för störningar
och avbrott.

Tre produktområden, massor av smarta
kommunikationslösningar
Våra kommunikationslösningar innehåller olika tekniker och
oavsett kommunikationsbehov kan vi alltid leverera en helhet inom
systemuppbyggnad. Bland produktgrupperna finns egenutvecklade
I/O-system, IP-modem, nätverksutrustning för IP-trafik och nya
generationens mikrovågslänk. Självklart har vi även specialutrustning
inom mast-, antenn- och signalsystem.

IP-radio Aprisa
Vi är glada över att 4RF från Nya Zeeland valde oss som distributör
av Aprisa, en komplett plattform för både TCP/IP och seriell
kommunikation. De kraftfulla enheterna har en rad smarta funktioner
som ger en flexibel och framtidssäker plattform. Vi vågar lova att Aprisa
snabbt blir en integrerad och långsiktig del av ditt SCADA-nätverk.

Vår egenutvecklade I/O-serie
RF-serien är våra radioutrustningar för dubbelriktad trådlös överföring
av mätvärden, larm- och styrsignaler över långa avstånd och i tuffa
miljöer. Dessa I/O-signaler kan komma från olika typer av externa
givare och instrument, PLC- eller RTU-enheter eller andra typer av
aktiva utrustningar och system. Utrustningarna arbetar händelsestyrt
i realtid, punkt till punkt eller punkt till multipunkt. Den automatiska
kontrollfunktionen mellan systemets enheter ger en övervakad
systemfunktion och aktuell driftstatus.

Mikrovågslänk för robusta nät och säker redundans
Allt fler kompletterar kommunens fiberanslutningar med
mikrovågslänkar där det saknas uppkoppling eller när man vill bygga
ett eget säkert nät då den befintliga utrustningen inte lever upp till
högt ställda säkerhetskrav. Mikrovågslänkar är professionell utrustning
som bl a används till drift av mobilnät samt radio- och TV-distribution
som ställer mycket höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet.
Mikrovågslänkarna använder Ethernet- eller fibergränssnitt. Det
innebär att befintlig fiber kan kopplas in till mikrovågslänken, för att
sedan ”plockas” ut på andra sidan.
Tekniken kan användas som primär dataförbindelse mellan två
olika platser eller som redundant förbindelse för att säkerställa
kommunikationen mellan systemets servrar om kommunens fibernät
inte fungerar.

Ordning, reda och gött tjöt
Å ena sidan är det struktur, ordning och reda som gäller. Vi har
formella projektprocesser för att kvalitetssäkra både leveransen och
samarbetsklimatet. Det sistnämnda är mycket viktigt för oss – vi ingår i
ett partnerskap med våra uppdragsgivare där vi är ömsesidigt beroende
av varandra för att slutresultatet ska bli det allra bästa.
Å andra sidan tar vi oss inte på allt för stort allvar. Det är minst lika
viktigt att ha roligt på jobbet och vi tror och hoppas att vi är enkla att
ha att göra med. Våra kärnvärden handlar om att vi är engagerade,
generösa, nyfikna och problemlösare. Det är egenskaper som vi alltid
tar med oss när vi gör det vi kan allra bäst – bygga säkra nät med egen
infrastruktur för samhällskritiska verksamheter.
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