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7signal

• Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja 

kehittämiseen soveltuvia ratkaisuja

• Liiketoiminnan apuvälineiksi erityisesti 

yritysasiakkaiden tarpeisiin

• Yritys perustettu helmikuussa 2006

• Palkittu mm RedHerring 1/2009, kuuluu 100 
lupaavimman yrityksen joukkoon globaalisti

• Asiakasreferenssejä: Vintor, Setera, Fujitsu Services, 
Suomen Veripalvelu, Finnlines, Signal Networks, 
Technopolis, QiComm…



Ratkaisu - yleiskuvaus

Langattomat lähiverkot ovat kiinteä osa yritysten logistiikka-
ja toiminnanohjausratkaisuja ja vastaavat datan sekä
enenevässä määrin myös puheliikenteen välityksestä
toimistoympäristöissä.

Niiden toimintavarmuus on kriittistä liiketoiminnan
sujuvuudelle. 7signal Sapphire on verkonvalvonta-ratkaisu,
joka tarjoaa täsmällisen, vaivattoman ja kustannus-
tehokkaan tavan ylläpitää tietoverkko maksimaalisessa
tehossa kaikissa toimintaympäristöissä.

Ratkaisun avulla verkon toiminta optimoidaan, käyttö-
katkokset ennaltaehkäistään ja mahdollisiin ongelma-
tilanteisiin vastataan ripeästi.



Ratkaisu – kolme komponenttia

7signal Sapphire Carat on 
palvelinohjelmisto, joka kerää tietokannan 

Eye-asemien mittaustuloksista ja hallinnoi 
valvonta-asemia. Carat tarjoaa ylläpitäjälle 
hallintaliittymän sekä 7signal Sapphire

Loupe selainkäyttöliittymän graafiseen 
raportointiin.

Sapphire Eye –valvonta-asema

Testiliikenne ja monitorointi

WLAN-tukiaseman verkkosolu

7signal Sapphire Eye on erikoisvalmisteinen, 
tehokkailla WLAN-antenneilla sekä 

spektrianalysaattorilla varustettu valvonta-asema. 
Eye-asemat sijoitetaan testattavien tukiasemien 

läheisyyteen.

7signal Sapphire Sonar - testien vastepalvelin, jota 

hyödyntäen Eye-asemat tekevät aktiivisia 
verkkotestejä. Sonar asennetaan verkkoon 
tyypillisesti paikkaan, joka vastaa muiden 

operatiivisten palvelinten, kuten 
tiedostopalvelinten, sähköpostipalvelimen, VoIP-
tai ERP-palvelimen sijaintia.



Ratkaisu - tehtävät

• Valvoo tietoverkkoa langattomista päätteistä palvelimiin

• Hälyttää havaitessaan puutteita laadussa

• Tallentaa ja raportoi sovellusten suorituskyvyn verkossa 
kattaen kaikki kriittisimmät sovelluskohteet perinteisestä 
tiedonsiirrosta moderneihin puhesovelluksiin

• Tarkkailee radioliikennettä ja tunnistaa häiriölähteet sekä 
niiden vaikutuksen sovellusten laatuun

• Analysoi verkkoa kokonaisuutena tilastoiden mm. 
ruuhkahuiput, ongelmalliset laitteet ja radiokanavien 
laadun sekä näiden väliset riippuvuussuhteet

• Tarjoaa kaikkiin toimenpiteisiin selkeän ja havainnollisen 
käyttöliittymän, josta voi sekä selata helpot yhteenvedot 
tuloksista tai pureutua syvälle verkon yksityiskohtiin.



Kohdeasiakkaat

• Tuotannolliset ympäristöt, joissa tila muuttuu säilytettävän tavaran tai 
laitteiden takia. Esimerkiksi korkeavarastot. Toiminnan pahimmillaan 
pysähtyessä verkon ongelmiin verkon häiriöt aiheuttavat nopeasti 
taloudellista vahinkoa.

• Yritykset ja organisaatiot, joissa käyttömukavuus häiriintyy kun verkon 
kapasiteetti ei riitä. Äänenlaatu on käytön kannalta kriittistä ja puheluiden 
on tultava läpi, puute aiheuttaa nopeasti taloudellisia kuluja ja 
tyytymättömyyttä.

• Toimistohotellit, joissa maksulliset neuvotteluhuoneet tai langaton 
Internet-yhteys osana toimistovuokraa. Laatua on kuitenkin hankala valvoa 
sillä vuokralaisten asentamien tukiasemien ja ruuhkahuippujen takia 
palvelutasossa voi olla ennakoimatonta vaihtelua. 

• Sairaalat, sairaaloissa on käytössä sähköiset potilaskortit ja jatkuva yhteys 
on toiminnan edellytys. Kuorma lisääntyy hyödyntämisen laajetessa ja kun 
VoIPia aletaan hyödyntämään langattomasti. Samalla erityisesti asiakkaiden 
omat päätelaitteet aiheuttavat vaihtelua kapasiteettitarpeeseen.

Yritykset, joiden verkot ovat kriittisiä liiketoiminnalle, mutta samalla muuttuvan 

toimintaympäristön takia työläitä valvoa manuaalisesti erityisesti radioliikenteen 

osalta. 



Palvelut

• 24/7 valvonta. Palvelu valvoo verkkojen tilaa keskitetysti läpi vuorokauden.

• Laatumittarit ja historiatieto. Palvelu mittaa verkon palvelun tasoa ja seuraa 
laadun muutoksia läpi koko verkon langattomista laitteista palvelimille asti.

• Hälytykset ja vianselvitys. Mikäli palvelutaso laskee, tästä annetaan 
automaattisesti hälytys ja korjaaja lähetetään paikalle mikäli palvelutaso 
alittaa sovitun rajan.

• Säännöllinen raportointi. Verkon tilasta ja käytöstä raportoidaan 
säännöllisesti sovittuina aikoina suoraan sähköpostiin.

• Reaaliaikaiset online-raportit. Määräaikaisten raporttien lisäksi verkon tilaa 
voi tarkastella kätevästi selaimella aina, kun lisätietoa tarvitaan.

• Help desk. Asiantuntijamme on käytössä mikäli verkon toimintaan 
halutaan tehdä muutoksia.



Soveltuu kaikkiin toimintamalleihin 
ja tarpeisiin



Esimerkkikuvia

Yli 100 erilaista verkon 
suorituskykyä mittaavaa mittausta

Yksittäisten tukiasemien/ 
päätelaitteiden ongelmat heti esiin

Spektrinäkymällä saadaan kaikki 
radiohäiriöt kiinni

Graafinen näyttö kertoo tarkan 
toiminnan

SLA-näkymän liikennevalonäytöllä 
selkeä kuva yleistilasta



KIITOS! KYSYMYKSIÄ?

Miika Salo

7signal Oy

Puh 0405400800

miika.salo@7signal.com


