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Мрежовата инфраструктура е ключов 
компонент на всяка организация. Изграж
дането, поддържането и развитието 
на структурата трябва да следва все 
повзискателните корпоративни нужди. 
Планирането и моделирането (проекти
рането) на мрежовата инфраструктура 
е задача от първостепенна важност,  
за решаването, на която разчитаме  
на дългогодишен опит в областта.

Основните изпитания, пред които 
се изправят Компютърните мрежи са 
свързани с постоянно навлизащите нови 
услуги, чиято работа трябва да бъде 
подсигурена.

Съвременна архитектура

РИСК Електроник използва водещите 
доставчици на оборудване в комбинация 
с изискванията на клиентите и добрите 
практики, за да проектира и изгради 
модерна мрежова архитектура.

Плавна миграция на услугите

С оглед на богатия опит е разработена 
строга методика, която да осигури без
проблемно постепенно мигриране  
на услугите.

Изграждането на добре работеща 
и защитена (сигурна) мрежова инфра
структура е сложна задача обединяваща 
действия по одит, стандартизиране  
и мигриране. Въвеждането в експлоата
ция е предхождано от анализиране  
на изискванията на клиента, тестване  
с найсъвременни инструменти за си
мулация и взимане на найрационални 
решения въз основа на натрупания опит.

Мрежова инфраструктура  
с твърда връзка







СТАНДАРТИЗАЦИЯ

РИСК Електроник предоставя възможност  

за използване на стандартизирани процедури  

за изграждане на комуникационна инфраструктура 

на основата на добрите практики в сферата. 

Всяка такава процедура може да бъде допълнително 

модифицирана според спецификата на клиента.

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ

Изграждането и тестването на виртуални мрежови 

модели с помощта на симулатори дава възможност  

за подобряване на ефективността при изграждане  

на реалната среда.

МАЛЪК РИСК

Множество проверки от различни екипи гарантират 

правилността на всяко инфраструктурно решение. 

Риск Електроник проверява пригодността на всяко 

устройство и конфигурация с помощта на виртуална 

среда разполагаща с широк набор от продукти 

(устройства). Целта е да се сведат до минимум 

рисковете при реалното изпълнение на проекта.
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Все повече се залага на мобилните  
и безжични мрежи. Техните предим
ство и до голяма степен удобства са 
неоспорими. Проектирането и изграж
дането на висококачествена безжична 
(WLAN) мрежа е процес изискващ редица 
предварителни дейности. Базирайки се 
на 6стъпков модел и специфичните изи
сквания на бизнеса (клиента) се изготвя 
конкретен сценарий за имплементация 
– оценяване, проектиране, верификация/
тестване, внедряване, оптимизация, 
управление. Партньорите ни (доставчи
ците на устройства, с които работим) 

в тази област са с богат опит в изграж
дането на WLAN мрежи при всевъзмож
ни сценарии като на пример: стадиони, 
цели градове, пренос на видео сигнал, 
железопътен транспорт, обособени 
кампуси.

Риск Електроник предоставя също 
така услуги по предварително консулти
ране клиентите си с цел подобряване  
на ефективността при планиране  
на безжична мрежа, рационализиране 
на процеса на проектиране, и в крайна 
сметка намаляване на разходите по 
изграждане на мрежата.

Мрежова инфраструктура  
с безжична връзка







СЪВРЕМЕННА АРХИТЕКТУРА

Риск Електроник използва 6-стъпков модел  

съобразен с изискванията на клиента.

МНОЖЕСТВО СЦЕНАРИИ

Голям брой оптимизирани сценарии за имплементиране 

на WLAN мрежа с възможности за модифициране според 

желанията на клиента.

ВИСОКОЕФЕКТИВНО ПЛАНИРАНЕ

Риск Електроник осъществява високоефективно 

планиране на безжични мрежи използвайки, 

стандартизирани инструменти за проектиране  

и имплементиране. В това число за обследване  

на физическата среда и инструменти за симулация,  

с цел намаляване на разходите за внедряване, 

управление и опериране.
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Традиционните VoIP платформи вече 
не успяват самостоятелно да задово
лят увеличаващите се нужди на един 
модерен офис. Риск Електроник успешно 
си партнира в тази област с доказани 
производители за изграждане на единна 
комуникационна платформа, която  
да удовлетвори непосредствените  
и бъдещи изисквания на бизнеса като 
спомага и за намаляване на разходите.

ИНФРАСТРУКТУРНО 

РЕШЕНИЕ

ТЕРМИНАЛЕН 

ДОСТЪП

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ









Гласови решения

КОМПОНЕНТИ НА ПЛАТФОРМАТА:
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Предлаганото от Риск Електроник 
решение се характеризира с: мобил
ност, аудио и видео услуги за работа 
в екип. Базирана на концепцията за 
„достъпност, екипна работа и инова
тивност“ с ангажимент за изграждане 
на ефективни и ефикасни офис системи 
в организацията. Използването на кли
ентско приложение за криптиране  
на потока от данни дава възможност  
за удобна и сигурна комуникация. Използ
ването на подобно решение носи редица 
предимства пред конвенционалната 
телефонна услуга:

Намаляване на разходите Цялостен контрол върху услугата

Без ограничения в разстоянията Широк набор от услуги

Високо качество на свързаност Широк спектър от устройства за комуникация 

(мобилни и стационарни)

Конферентна свързаност

Риск Електроник разполага  
с високо компетентни служители  
в 28 града в страната, които  
да предоставят професионална 
консултация и ефикасна поддръжка.
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Видеоконферентни 
системи

Споделянето на документи, работни 
екрани, презентации, интерактивно 
съдържание при конферентната връзка 
позволява участниците бързо и лесно  
да усвоят ключова/нова информация. 
Асинхронната работа с файлове предос
тавя на участниците възможност за 
разглеждане на документи/презентации 
без да се налага изчакването на остана
лите участници. Този тип комуникация 
може да се използва не само в рамките 
на организацията, но и в сътрудничест
во с партньори, заложили на подобно 
решение.

Възможност за включване на широка 
гама от крайни устройства (компютри; 
мобилни, IP, видео телефони; HD камери 
и дисплеи) улеснява споделянето  

на разнородна информация. Служители 
на организацията в различни локации 
могат да осъществят комуникация лице 
в лице, което би спомогнало за огранича
ване на разходите за пътувания. 

Риск Електроник предлага услуги по 
планиране/проектиране и имплементи
ране на видеоконферентни системи, 
базирани на опита, и дългогодишните 
партньорства с доказани производите
ли в областта. Благодарение на опти
мизиран дизайн, клиентите могат да 
разчитат на кратки срокове за внедря
ване, осигуряване на гладко разгръщане 
на системата, и в резултат – бърза 
възвръщаемост на инвестицията. 

ОПТИМИЗИРАН ДИЗАЙН

Комплексното обслужване, което предлага  

Риск Електроник спомага за намаляване на разходите 

по проектиране и изграждане на видеоконферентни 

системи.

ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ РЕСУРСИ

Риск Електроник предлага водещи в индустрията 

инструменти, опитни служители и изградените си 

партньорски връзки за бързо и гладко внедряване.

БЪРЗА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА

Идентифицирането и отстраняването на рискове  

при проектирането осигурява нормалния процес  

по разгръщане на системата в кратки срокове, 

позволяващ по-бързата възвръщаемост  

на инвестицията.
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Мрежова 
сигурност

Интернет е домът на голям брой 
предизвикателства пред мрежовата 
сигурност. Частичните решения в тази 
сфера са доказано неефективни, затова 
Риск Електроник предоставя цялостно 
решение по проблемите на мрежовата 
информационна сигурност сравнявайки 
предаваните данни, поведението на 
потребители/устройства, използвайки 
водещите в бранша производители  
на хардуер и софтуер. 

Подобряването на мрежовата 
сигурност е процес, който постоянно 
трябва да бъде на фокус в организация
та. Необходимо е наблюдение и анализи
ране на съдържанието, потребителите, 
възможните атаки, и локации, с цел усъ
вършенстване на мрежовата сигурност 
и достъпност.

Риск Електроник предоставя услуги 
по консултиране, проектиране и реали
зиране на стратегии (на управленско  
и технологично ниво), планове и поли
тики за информационна сигурност,  
на базата на пакет от предварителни 
анализи.

ПЪЛНО ПОКРИТИЕ

Услугата по проектиране на мрежова информационна 

сигурност предоставя интегрирано решение  

за цялостна защита на организацията.  

Риск Електроник предлага оптималната комбинация  

от устройства, софтуер и тяхното конфигуриране 

според спецификите на клиента за постигане  

на защитена информационна среда.

ДЕТАЙЛЕН КОНТРОЛ

Риск Електроник предоставя детайлен контрол  

върху приложения, съдържание, потребители, локации  

с цел лесно идентифициране на слабите места  

в мрежата и нанасяне на корекции.
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Транспорт

Развитието на транспортните услуги 
дава възможност на хората да избират 
между подземен, наземен, воден и възду
шен транспорт (коли, автобуси, влакове, 
метро, кораби, самолети). Пътуването 
в днешно време не е просто придвиж
ване от едно място до друго. Очаква
нията на пътниците вече са свързани 
с използване на услуги, през времето на 
пътуването, които предлага офиса и до

машната среда (работа по бизнес зада
чи, видео/аудио комуникация или просто 
забавление). Тези повишени очаквания 
налагат на превозвачите внедряването 
на нови системи. 

Риск Електроник предлага цялостно 
комуникационно решение за наземен  
и подземен транспорт с фокус върху 
обществения сектор: автобуси, тро
лейбуси, трамваи, влакове, метро.

НАДЕЖДНА ГЛАСОВА 

КОМУНИКАЦИЯ  

И ТРАНСФЕР НА ДАННИ

ВИСОКОСКОРОСТЕН 

ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ  

В РЕАЛНО ВРЕМЕ

 

ОСНОВНИТЕ УСЛУГИ,  

КОИТО СИСТЕМАТА ПРЕДОСТАВЯ СА:
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КОМУНИКАЦИОНЕН 

КАНАЛ МЕЖДУ ТРАНС-

ПОРТНО СРЕДСТВО  

И ЦЕНТРАЛНА ТОЧКА 

(3G, 4G, WIMAX, LTE)

ОБОРУДВАНЕ  

В ТРАНСПОРТНОТО 

СРЕДСТВО

ОБОРУДВАНЕ  

В ЦЕНТРАЛНАТА ТОЧКА 

(ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ)

 

РЕШЕНИЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ СЛЕДНИТЕ МОДУЛИ:






Управление 

на превозното средство

Център за данни

3G, 4G, WiMAX, LTE

Зона за пътниците 

в превозното средство

Видеонаблюдение 

и безжична връзка (Wi-Fi)
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Интелигентно видеонаблюдение

Интелигентното видеонаблюдение съ
четава обширен набор от видео ресур
си, за създаването на стандартизирана  
видео информационна система с центра
лизирано управление. Характеризира се с:
• Възможности за наблюдаване на зони 
с автомобилен трафик, урбанизирани ра
йони, зони със стратегическо значение 
и защита на населението;
• Внедряването на върхови техно логии 
дава възможност за използване на облач
ни услуги, управление на големи масиви 
от данни и използване на софтуерни 
платформи за интелигентен анализ.

Цели като безопасност и сигурност, 
както и необходимостта от бърза реак
ция могат да се осъществят само при 
наличието на бързото и ефективно съх
раняване на голям обем висококачествени 
видеозаписи и тяхното лесно управление.
• Намиране на данни – видео системи
те събират огромно количество данни. 
Бързото намиране на необходимите за
писи или видеобазирани доказателства 
е почти невъзможно без ефективна 
система за управление;
• Съхраняване на данни – старите 
системи за съхранение на видео записи 

трудно успяват да достигнат необходи
мата скорост на работа, за да удовлет
ворят процеса на събиране на видео 
изображенията;
• Преглеждане на видеозаписи – съвре
менните системи изискват ви деозапис 
с висока разделителна способност,  
за да бъдат ефективни.

Интелигентните решения за виде
онаблюдение предоставят възможност 
за изграждане на модерна защитена мре
жова среда за нуждите на организацията.

ВИСОКОСКОРОСТНО 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ

БЪРЗО ТЪРСЕНЕ  

И НАМИРАНЕ НА ЗАПИСИ

ЗАПИСИ С ВИСОКА  

РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ

 

ИНТЕЛИГЕНТНОТО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  

СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С:
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Висока сигурност и надеждност

• 7 нива на защита, осигуряващи 99,999% 
надеждност;
• Ефективно видео буфериране  
и мрежово свързване;
• Поддръжка на изчислителни ресурси  
в облачни структури на наши партньори;
• Лесна и бърза интеграция;
• По-ефикасно съхраняване на инфор
мацията с помощта на специализирани 
разработки на наши партньори.

Интелигентни приложения

• Подобряване на ефективността  
чрез бързо идентифициране и извличане  
на видео. Възможности за проверка  
на качеството на изображението  
и откриване на грешки в него. Реше
нието поддържа до 20 интелигентни 
алгоритъма;
• Интелигентна платформа за иден-
тификация и обработка на събития. 
Събиране на данни преди, по време или 
след настъпването им, с цел превенция 
и събиране на доказателства;
• Бързо и прецизно търсене на видеоза
писи, базирано на отличи телни характе
ристики на обекта и предос тавяне  
на информация в реално време.









ЗАЩИТА

7 нива на защита,  

осигуряващи 99,999% надеждност.

ОБЛАЧНИ СИСТЕМИ

Поддръжка на изчислителни ресурси  

в облачни структури на наши партньори.

ИНТЕГРАЦИЯ

Лесна и бърза интеграция.

ЕФИКАСНО СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

По-ефикасно съхраняване на информацията с помощта 

на специализирани разработки на наши партньори.
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Подобрена съвместимост

• Възможност за връзка към други по
добни платформи;
• Възможност за връзка към системи 
предоставящи други/допълнителни 
услуги.

Енергийна ефективност

• Намаляване броя на устройствата;
• Използване на до 50% по-малко елек
троенергия в сравнение с предходно 
поколение системи;
• Период за внедряване с до 80% по-кра
тък в сравнение с предходно поколение 
системи.

 



16

РИСК Електроник ООД 
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
email: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от 
първите ИТ компании в България. 
Зад нейното име стои стратеги
чески подход в консултирането 
и инновационен в създаването 
на ИТ решения, инфраструктури 
и цялостни бизнес процеси. 

Като водещ системен инте
гратор ние сме установили 
про цеси и структури, необхо дими 
за под държане на специфичните 
нужди на нашите клиенти в цялата 
страна. Изградили сме и поддържа
ме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип. 

Деловите ни взаимотношения 
се характеризират с индивидуален 
подход към всеки един от нашите 
кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“ Със съдействието на:

Лидерът в информационни  
и комуникационни решения 
Huawei Technologies и системни
ят интегратор РИСК Електро
ник ще си партнират в областа 
продукти на ниво „enterprise“.


