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Os problemas entre você  
e a rentabilidade
Quanto mais rápido o processo de teste for concluído, 
mais lucros você terá. Todavia, há vários fatores que 
interferem na velocidade do processo - testar com limites 
incorretos, esperar técnicos experientes para analisar 
ou solucionar falhas, e lidar com resultados incompletos 
após todos já terem ido para casa. Noventa por cento 

dos prestadores de serviços relatam lidar com esses 
problemas mensalmente. Adicione tudo isso e uma 

semana de trabalho é perdida em uma típica queda 
de produtividade de 1.000. 

Elimine esses problemas e aumente seus lucros. 
O Versiv simplifica a configuração, elimina 
erros e assegura que todos os testes são 
executados corretamente. O serviço baseado 

em nuvem, LinkWare Live, permite configurar e 
rastrear testadores e projetos a partir de qualquer 

dispositivo móvel. Carregue e integre resultados de 
testadores, e gere relatórios rapidamente usando nosso 

sofware LinkWare PC padrão do setor. 

Gerencie trabalhos complexos 
- a partir de qualquer lugar 
Use o sistema de gerenciamento ProjX do Versiv para 
inserir tipos de cabos, limites de teste e etiquetas de 
identificação de cabos de um trabalho apenas uma vez. 
Compartilhe dados com vários testadores. Altere  
módulos ou trabalhos sem reinserir todos os detalhes.  
O LinkWare™ Live permite configurar testadores sem 
trazê-los de volta para o escritório. Imprima etiquetas no 
local com as etiquetadoras Brother a partir de um único 
banco de dados. 

A abordagem Versiv
Versiv é mais do que um testador - é uma plataforma 
modular que permite a certificação completa de 
trabalhos de modo rápido e preciso. Versiv é o 
testador mais avançado, durável e confiável do setor, a 
culminação de 25 anos de confiança e parceria em teste 
de cabos. 

Com representantes em 
30 órgãos normativos 
e 36 patentes em 
teste de cabos, não 
é surpresa que a 
Fluke Networks 
lançaria o 
primeiro testador 
de campo Cat 8 
com o endosso 
de fabricantes 
e a verificação 
independente de 
precisão. 

Nossas equipes técnicas têm centenas de anos de 
experiência coletiva em teste de cabos, o que nos dá o 
conhecimento necessário para desenvolver um sistema 
baseado em projeto que elimina erros. Em seguida, 
adicionamos o inovador serviço de nuvem, LinkWare™ 
Live, que permite rastrear o progresso de um trabalho 
a partir de qualquer lugar do mundo e de qualquer 
dispositivo móvel. 

O Versiv oferece um design robusto combinado com 
suporte lendário que você pode esperar da Fluke 
Networks, incluindo 13 centros de serviço em todo o 
mundo e uma base de conhecimento com milhares de 
artigos. 

É por isso que 29 fabricantes de cabos endossaram o 
Versiv e porque a cada segundo de cada dia útil 25 cabos 
são certificados por um testador da Fluke Networks. 

Os usuários do 
Versiv relatam 
redução de 66% 
em problemas de 
teste e aumento 
de 10% em 
lucratividade geral.

10%66%



Velocidade de teste sem 
precedentes
Nenhum outro testador pode fazer tantos testes tão 
rapidamente. Obtenha certificação completa de cabos 
de cobre para categoria 6A ou Classe FA em apenas oito 
segundos. Certifique duas fibras em dois comprimentos 
de onda, em ambas as direções, em apenas três segundos. 
Classifique as terminações da fibra em cerca de um 
segundo. Use o SmartLoop™ para realizar testes OTDR 
bidirecionais sem mover o testador. 

Reduza o tempo de relatórios
Geração mais rápida de relatórios resulta em maior 
lucratividade. O Versiv garante que os testes apropriados 
sejam concluídos e rastreia todos os dados de teste em 
conjunto. Carregue resultados do local de trabalho usando 
Wi-Fi e economize em viagens ao escritório. O LinkWare  
PC atribuirá tais resultados aos trabalhos corretos e  
gera relatórios fáceis de entender para seus clientes.  
A qualidade do seu trabalho ficará em evidência. 

Elimine as chamadas de 
retorno que acarretam perdas
Elimine chamadas de retorno que cortam seus lucros.  
O Versiv indica falhas de cabos de modo simples e rápido 
para que sua equipe possa corrigi-las rapidamente. O 
ProjX concentra os técnicos nos testes relevantes e não 
permite a escolha de testes incorretos. O Versiv os orienta 
pelo processo de configuração de referência, eliminando 
medidas de fibra de "perda negativa". Enquanto isso, o 
LinkWare Live o alerta de testes inesperados. Tudo isso 
praticamente elimina os erros e transforma chamadas de 
retorno em coisa do passado. 

Maximize seu ROI
Nossa pesquisa recente de 216 prestadores de serviços 
indicou aumento de 10% em lucratividade e redução de 
66% em problemas de testes e de relatórios para usuários 
do Versiv. E o Versiv é garantido pelo histórico de 25 anos 
em teste de cabos da Fluke Networks, o que significa que 
você recebe suporte por meio de cursos de treinamento 
em 50 países e acesso a milhares de artigos técnicos, além 
de técnicos com 162 anos de experiência combinada em 
teste de cabos. Manter seus projetos dentro do orçamento 
e do prazo, sempre, onde quer que você esteja. 

O Versiv faz com que você ganhe dinheiro a cada uso.

Adicionamos o Versiv à nossa frota de testadores 
DTX devido ao design modular de cabos de cobre/
fibra. Rapidamente descobrimos que, com o Versiv 
passamos mais tempo realizando o projeto e menos 
tempo configurando ou solucionando problemas. 
Observamos uma diminuição significativa em relatórios 
de teste faltantes ou incorretos ao carregarmos o 
testador com as configurações e IDs de cabos para 
vários projetos antes de chegar ao local de trabalho. 
Conforme atualizamos mais DTXs para o Versiv, estamos 
observando a conclusão mais rápida dos trabalhos, 
aumento nos lucros e clientes mais satisfeitos. 

- Dave Lawes, RCDD 
 Gerente Regional de Vendas, System Tech, Inc.
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FI-7000 FiberInspector™  
Pro Fiber Inspector
• Certificação automatizada 

Passa/Falha das terminações dos 
conectores de fibras ópticas

• Indicação gráfica de áreas 
problemáticas 

• Certifique de acordo com os 
padrões do setor - IEC 61300-3-35

• Elimine a subjetividade humana 
das medições

• Salve as visualizações das 
terminações dos conectores de 
fibras ópticas durante o processo 
de certificação

Gerenciamento de 
certificação com  
LinkWare™ Live 
• Faça upload e consolide 

resultados de testes de locais 
remotos

• Acompanhe o status do 
projeto a partir de dispositivos 
inteligentes

• Crie e gerencie configurações  
de testes e IDs de cabos

• Rastreie a última localização 
usada e o status de calibração 
de toda a sua frota

 Imprima etiquetas a partir de 
um único banco de dados

LinkWare™ PC Cable Test 
Management Software 
• Salva eletronicamente, mantém 

e arquiva resultados de teste
• Gere relatórios profissionais  

e personalizáveis
• Fornece uma visão estatística 

do desempenho de toda a sua 
planta de cabeamento

• Em conformidade com TIA 606-B

Certificação de cabos de 
cobre DSX CableAnalyzer™ 
Series
• Verificado para ETL para 

compatibilidade total Cat 8, 
inclusive precisão de Nível 2G

• Tempo de teste Cat 6 de oito 
segundos

• Exibe graficamente a fonte 
de falhas, inclusive diafonia, 
perda de retorno e falhas de 
aterramento

• Conforme com IEC Nível V para 
Classe FA

• Aprovado por fornecedores de 
material de cabeamento em todo 
o mundo

Conjunto de testes de perda 
óptica CertiFiber® Pro
• Tempo mais rápido para 

certificação - duas fibras em 
dois comprimentos de onda  
em três segundos

• Conformidade total com 
Encircled Flux, conforme os 
requisitos da TIA/ISO

• O módulo Quad é compatível 
com monomodo e multimodo

• A distância de alcance 
monomodo estendida chega  
a 130 km

• Localizador visual de falhas 
integrado

OptiFiber® Pro OTDR
• Zonas mortas de atenuação e 

evento mais curtas do setor
• Acelere a certificação de fibra 

com os mais rápidos tempos de 
configuração e de rastreamento

• A visualização EventMap™ anula 
a necessidade de análise do 
traço de OTDR

• Localizador visual de falhas 
integrado

• SmartLoop™ reduz o tempo de 
certificação em 50% ou mais
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Tudo o que você precisa para Certificar, Gerenciar e Reportar 
em seus projetos de instalação de cabos
A família Versiv é um projeto modular com módulos de testes substituíveis que fornecem quatro tipos de testes, além de software 
de geração de relatórios e um serviço em nuvem para gerenciamento dos trabalhos. Estão disponíveis pacotes para a combinação 
de funções e economia de dinheiro. Visite www.flukenetworks.com/versiv-config para construir o seu hoje.


