
VAD TYCKER KUNDERNA 
OM PARAGON?
Vi vände oss till tre kunder för att få reda på vilka problem de ville få

lösta och varför deras val föll just på Paragon från Direktronik.

MIKAEL DAHL, IT-AVDELNINGEN VID UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND.
Varför började ni leta efter en ny lösning?
– I vår gamla datahall såg vi problemet med många små switchar och den stora
kabelmängden. Vi hade helt enkelt växt ifrån den gamla lösningen och behövde en
ny smart serverväxel som är lätt att anpassa till allt högre krav på flexibilitet och
utbyggbarhet.

Varför valde ni Paragon och Direktronik?
– Paragon vann en jämförelse i en amerikansk nättidning. En stor fördel är 
Cat5-kabeln. Den har verkligen underlättat alla kabeldragningar och tar väldigt lite
plats i vår nya datahall. Tack vare kabeln får vi nu plats med 20 servrar i ett rack mot
tidigare bara 5. Möjligheten att ansluta upp till åtta olika operatörer är en annan 
viktig egenskap. Den har dessutom en del finesser som kan komma till användning
längre fram.

ROLF SÖDERLUND, IT-ENHETEN VID ARBETSMARKNADSSTYRELSEN I SOLNA.
Varför började ni leta efter en ny lösning?
– Hos oss är förutsättningarna lite speciella med driftspersonal på kontoret i Solna
och server-datorerna i en datahall cirka 30 km från kontoret, och det kan vara svårt
att guida operatörer och konsulter via telefon. Vi behövde kort sagt en ny lösning
som lät oss fjärrstyra servrarna över nätverket.

Varför valde ni Paragon och Direktronik?
– Efter att ha letat en del på nätet, träffade vi på Direktronik på en IT-mässa och fick
med oss deras katalog. Där fann vi att Paragon tillsammans med Telereach var ett
bra och prisvärt alternativ som skulle lösa våra önskemål om en fjärrstyrd lösning.
Dessutom hade vi fått bra och trovärdiga referenser från en av Direktroniks tidigare
kunder.

HENRIK NIKLASSON, EMPIR AB PÅ UPPDRAG AV SJÖRÄDDNINGEN.
Varför började ni leta efter en ny lösning?
– Sjöräddningen hade beslutat att man vid förar- och navigationsplatserna enkelt
skulle kunna switcha mellan olika "källor" på varje enskild arbetsplats – t.ex. radar,
elektroniska sjökort, ir-kameror, videokameror och ordbehandling. Det krävdes en
modern växel för att kunna hantera de 6  användarplatserna och ca 15 källorna. 

Varför valde ni Paragon och Direktronik?
– Vi hade tidigare varit i kontakt med Direktronik angående serverväxlar och fått
teknisk support. Tillsammans gick vi igenom de kriterier som var viktigast 
– i Sjöräddningens fall funktionalitet och vikt. Med Paragons lösningar kunde vi för-
enkla installationen samt reducera kablaget extremt mycket tack vare Cat-5 kabeln.
Även snabbhet i skiftning mellan de olika källorna har tidigare varit ett problem
med andra växlar. Dessutom har Paragon en mycket god kvalitet på bildöverföring-
en som är viktigt vid navigation i de extrema väderförhållande som Sjöräddningen
ofta får arbeta i.

HELT CAT5-BASERADE

SERVERVÄXLAR 

FÖR DIN DATAHALL

PARAGON

" Sparar massor av plats

" 300 m mellan operatör & server

" Ökar driftssäkerheten

" Obegränsat skalbar
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Vi på Direktronik har framgångsrikt levererat data- och nätverkstillbehör i snart 20 år. 
I vårt sortiment finns över 2600 noggrant utvalda kvalitetsprodukter för nätverket. Hos Direktronik kan du 
alltid få tekniskt kvalificerad hjälp vid val av hårdvara för ditt nätverk. Kontakta oss på tel. 08-524 007 00.

Läs mer 
om den nya 

KVM-teknologin 
och alla dess 

fördelar!

NÅGRA AV PARAGONS 
VIKTIGASTE EGENSKAPERNA:

• Tar minimalt utrymme, HE (44,45 mm) 

• Alla anslutningar med Cat5-kabel 

• 300 m kabellängd mellan operatörer
och servers 

• Alla enheter utbytbara i drift 

• Stödjer både PC och Sun på 
operatörsplatsen 

• Hög upplösning 1600x1200 

• Intelligenta skärm-menyer 
underlättar arbetet 

• Anpassade användarprofiler 

• Säkerhet i flera nivåer och loggbok 

• 3 funktionslägen per server: 
Private, Public och PC-Share 

• Helt oberoende av programvaror 
och operativsystem

Svensk generalagent för Raritan

PARAGON

ART. NR. BENÄMNING

40-0106 Paragon 64 PC, 16 användare, 2 HE

40-0100 Paragon 32 PC, 8 användare, 1 HE

40-0104 Paragon 42 PC, 4 användare, 1 HE

40-0102 Paragon 42 PC, 2 användare, 1 HE

40-0108 Paragon 16 PC, 2 användare, 1 HE

40-0110 Användarenhet för system med Paragon 

40-0210 Användarenhet för kedjekopplade system utan Paragon  

40-0120 Serverenhet med lokal användarport

40-0122 Serverenhet utan lokal användarport

40-0222 Serverenhet utan lokal användarport, för kedjekoppling

40-0124 Serverenhet för 32-64 användarsystem

40-0126 Serverenhet för ASCII-terminal

40-0128 Serverenhet för SUN med lokal användarport

40-0130 Serverenhet för USB

Raritan användarenhet

Paragon serverenhet

Paragon serverväxel
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