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PARAMETRE SIETE ZARUČENÉ 25 ROKOV

GARANČNÝ PROGRAM



Ručíme za integritu Vášho systému
Špecifikácia systému štruktúrovanej 
kabeláže, ktorá v dlhodobom horizonte 
uspokojí komunikačné nároky Vašej firmy 
je veľmi náročná úloha. Kľúčové je 
nainštalovať systém, ktorý zaručí 
optimálny výkon a popritom bude mať 
dostatočnú výkonovú rezervu pre 
inštaláciu budúcich technológií.

Poslaním Molex Premise Networks je 
poskytovanie riešení využívajúcich ako 
medené vodiče, tak i optické vlákna, ktoré 
zaručia integritu Vašich dát. Tento 
záväzok je jasne patrný vo všetkých 
našich činnostiach - od návrhu 
produktov, testovania až po inštaláciu u 
zákazníka a technickú podporu

25 rokov bezchybného výkonu 
Vysokú kvalitu všetkých svojich výrobkov 
Molex Premise Networks odráža aj v 
systéme poskytovaných záruk: 25 ročná 
produktová, 25-ročná systémová a 
25-ročná aplikačná záruka, ktorá je 
garantovaná priamo výrobcom. 
Prehlásenie Molex Premise Networks o 
svetovej záruke nájdete aj v SK verzii na 
stránke www.molexpn.sk

Inovatívny dizajn a pozornosť 
venovaná detailom
Rýchlosti sietí sa zvyšujú každý deň. Aby 
ste s vývojom držali krok, musí byť Vaša 
sieť schopná vyhovieť nielen aktuálnym 
požiadavkám ale aj budúcim nárokom.

Molex Premise Networks navrhuje 
produkty spĺńajúce alebo presahujúce ako 
Vaše tak i limity stanovené všetkými 
príslušnými priemyselnými štandardmi.

Produkty Molex Premise Networks pre 
UTP, FTP, STP a optické systémy kabeláží 
sú zhotovené tak, aby mali vynikajúce 
elektrické parametre, boli dlhodobo 
stabilné a zaručili tak bezchybnú funkciu 
systému a integritu dát.

Záruka 25 rokov na produkty, parametre systému
a podporu aplikácií

IDE HLAVNE O INTEGRITU DÁT



Dokonalá inštalácia začína 
intenzívnym školením
Pre inštaláciu a navrhovanie svojich 
produktov máme prepracovaný systém 
riadenia inštalácií, inštalačných partnerov 
a certifikovaných projektantov, ktorý sa 
premieta do technických a 
projektantských školení a tréningov 
inštalačných techník a zručností.

Najkomplexnejší školiaci program 
svojho druhu
Program pre certifikované inštalačné firmy 
Molex Premise Networks je expertmi 
nášho odboru považovaný za 
najkomplexnejší školiaci program svojho 
druhu.

Tejto povesti sme dosiahli výberom len 
tých najkvalitnejších firiem pre školenie a 
poskytovanie rozsiahleho tréningu tak, 
aby pri inštalačných prácach boli 
dodržané tie najprísnejšie štandardy.

To zaručuje, že všetky inštalácie, bez 
ohľadu na veľkosť, budú bezchybne 
remeselne prevedené tak, že vybudované 
siete budú mať vynikajúce parametre a 
integritu dát.

Vynikajúca podpora a servis na 
desiatky rokov
Podľa typov, skúseností a počtu inštalácií 
má Molex Premise Networks svojich 
inštalačných partnerov rozdelených do 
týchto troch skupín: 
MPN Certifikovaný Projektant, 
MPN Autorizovaný Inštalačný Partner a 
MPN Certifikovaný Inštalačný Partner.

Na ďalších stránkach nájdete informácie o 
jednotlivých typoch školení.

Náš program pre certifikované inštalačné 
firmy nemá konkurenciu

DOKONALÁ INŠTALÁCIA



Program školenia
00 - Úvod
01 – MOLEX PN – predstavenie
02 – Teória SCS, Inštalačné praktiky SCS
03 – Dizajn a navrhovanie SCS
04 – PowerCat Metalické riešenia MPN
05 – Garančný program MPN
06 – PowerCat Optické riešenia MPN
07 – ModLink „Plug-and-Play“ riešenie
08 – Test „CCE MPN“

Dokonalá inštalácia začína správnym 
návrhom
Školenie Molex Premise Networks CCE je 
určené pre projektantov štruktúrovaných 
kabelážnych systémov, projektových 
inžinierov a pracovníkov, ktorý sa venujú 
návrhu systémov štruktúrovaných 
kabeláží /SCS/.

V priebehu školenia sa projektant 
oboznámi so základnými princípmi, 
štandardmi a prvkami SCS, aktuálnymi 
trendmi a základmi projektovania, návrhu 
a dizajnovania systémov SCS a taktiež s 
jednotlivýmy výhodami produktov, ktoré 
spoločnosť Molex Premise Networks 
vyrába.

Školenie je ukončené vedomostným 
testom a úspešní absolventi školenia 
obdržia certifikát: Molex Premise 
Networks Certified Configuring Engineer.

Garančný program pre projektantov
Po získaní statusu Certifikovaný 
projektant Molex Premise Networks 
dostávate sa automaticky do garančného 
programu pre projektantov, ktorý Vám 
zaručí pravidelnú podporu pri vašich 
projektoch, spätnú väzbu pri návrhu 
jednotlivých systémov a taktiež spätné 
ohodnotenie Vašej dokonalej práce so 
systémami Molex Premise Networks.

Cena školenia MPN-CCE: 0 EUR/Osoba

Molex Premise Networks
Certified Configuring Engineer

CERTIFIKOVANÝ PROJEKTANT



Program školenia
00 - Úvod
01 – MOLEX PN – predstavenie
02 – Teória SCS, Inštalačné praktiky SCS a      
        testovanie SCS
03 – Dizajn a navrhovanie SCS
04 – PowerCat Metalické riešenia MPN
05 - Riešenie PowerCat 5e,6 a 6A
06 – Garančný program MPN
07 – PowerCat Optické riešenia MPN
08 – ModLink „Plug-and-Play“ riešenie
09 – Test „AI MPN“

Správny výber inštalačných partnerov
Školenie je určené pre inštalačné 
spoločnosti, ktoré majú skúsenosti v 
oblasti systémov štruktúrovaných 
kabeláží.

V priebehu školenia sa technici 
oboznámia  s výrobným sortimentom 
MPN, inštalačnými postupmi a praktikami, 
ktoré sú požadované výrobcom, 
dôležitými princípmi a štandardmi SCS a 
taktiež je venovaná veľmi dôležitá časť 
praktickej ukážky práce s jednotlivými 
produktmi, tak aby pri inštalačných 
prácach boli dodržané tie najprísnejšie 
štandardy.

To zaručuje, že všetky inštalácie, ktoré 
zrealizuje Autorizovaný Inštalačný Partner 
MPN, bez ohľadu na veľkosť, budú 
bezchybne remeselne prevedené.

25 ročná produktová záruka
Školenie je ukončené vedomostným 
testom a úspešní absolventi školenia 
obdržia certifikát: Molex Premise 
Networks Autorized Installer, ktorý 
zaručuje poskytnutie 25-ročnej 
produktovej záruky, ktorá je garantovaná 
priamo výrobcom.

Cena Školenia MPN-AI: 270 EUR/2 osoby

Molex Premise Networks
Autorized Installer

AUTORIZOVANÝ INŠTALAČNÝ PARTNER



Program školenia
00 - Úvod
01 – MOLEX PN – predstavenie
02 – Teória SCS, Inštalačné praktiky SCS a      
        testovanie SCS
03 – Dizajn a navrhovanie SCS
04 – PowerCat Metalické riešenia MPN
05 - Riešenie PowerCat 5e,6 a 6A
06 – Garančný program MPN
07 – PowerCat Optické riešenia MPN
08 – ModLink „Plug-and-Play“ riešenie
09 - MIIM - Monitoring fyzickej vrstvy
10 - MIIM - Praktická ukážka
11 – Test „CI MPN“

Najkomplexnejší program svojho 
druhu
Program pre certifikované inštalačné firmy 
Molex Premise Networks je expertmi 
nášho odboru považovaný za 
najkomplexnejší školiaci program svojho 
druhu.

V priebehu školenia sa inštalačné 
spoločnosti oboznámia s kompletný 
sortimentom MPN, novými trendmi v SCS, 
dôležitými princípmi a taktiež praktickými 
ukážkami jednotlivých produktov. 
Samostatná časť je venovaná pokročilému 
riešeniu monitoringu fyzickej vrstvy 
spojenú s praktickou ukážkou tohto 
inovatívneho riešenia.

25 ročná produktová, systémová a 
aplikačná záruka
Školenie je určené pre partnerov, ktorý už 
prešli certifikáciou Autorizovaný 
Inštalačný Partner, k vzájomnej 
spokojnosti presadzujú systém MPN a 
spĺňajú podmienky pre udelenie 
certifikátu MPN CI.

Certifikovaný partneri sa podrobujú 
každoročnému vyhodnocovaniu a taktiež 
absolvujú priebežné školenia, tak aby 
bola zaručená dokonalá integrita Vašich 
dát.

Školenie je ukončené vedomostným 
testom a úspešní absolventi obdržia 
certifikát: Molex Premise Networks 
Certified Installer, ktorý ich oprávňuje 
poskytovať 25-ročnú produktovú, 
systémovú a a plikačnú záruku, ktorá je 
garantovaná priamo výrobcom Molex 
Premise Networks. 

Cena školenia MPN-CI: 450 EUR/2 Osoby

Molex Premise Networks
Certified Configuring Engineer

CERTIFIKOVANÝ INŠTALAČNÝ PARTNER
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TEXNET s.r.o.
Osloboditeľov 50
053 14 Spišský Štvrtok
Slovak Republic

Obchodné oddelenie
Sales Office
Tel.: +421 911 676 576 
e-mail: obchod@texnet.sk

Logistika
Logistics
Tel.: +421 911 876 576 
E-mail: sklad@texnet.sk

Ekonomické oddelenie
Accounting Office
Tel.: +421 911 576 576 
E-mail: obchod@texnet.sk

www.texnet.sk
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