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Smallworld to sprawdzone portfolio produktów wspierający cały cykl 

życiowy majątku sieciowego – od planowania, przez projektowanie i 

budowę, do usprawniania prowadzonych operacji.

Architektura Smallworld jest oparta na otwartej i elastycznej technologii 

pozwalającej na dostosowanie do nawet najbardziej złożonych potrzeb 

oraz implementacji.

Rozwiązania Globemy oparte na GE Smallworld obejmują prowadzenie 

inwentaryzacji sieci, planowanie jej rozwoju, wsparcie eksploatacji, 

obsługę awarii oraz zarządzanie grupami terenowymi i automatyzację 

procesów logistycznych.

Smallworld Network 
Inventory



Physical Network Inventory (PNI)

Wspomaga użytkowników w zakresie 

paszportyzacji sieci telekomunikacyjnych, ich 

planowania i projektowania oraz 

wykorzystania inwentaryzacji do wspomagania 

prowadzonych operacji

Physical Route Manager (PRM)

Pozwala grupować dowolną liczbę zasobów 

fizycznych w łatwo dostępny i zarządzany 

obiekt, zwany Trasą. 

Trasa składa się z wzajemnie powiązanych 

elementów składowych – takich jak włókna 

światłowodowe, porty oraz złącza, które 

odwzorowują połączenia między lokalizacjami.

Optical Network Atlas (ONA)

Rozszerzenie funkcjonalności o generowanie 

schematów ścieżek optycznych. 

Wybrane fragmenty sieci optycznych mogą 

zostać zaprezentowane w postaci graficznych 

schematów i wykorzystane jako dokumentacja 

na poziomie szczegółowości lokalizacji oraz 

kabli.

Rozwiązania dla branży telekomunikacyjnej:



• Model infrastruktury teletechnicznej

• Budynki

• Kanalizacja

• Studnie

• Punkty dostępowe, węzłowe

• Słupy, maszty

• Sieć koncentryczna

• Pasywna

• Aktywna

• Sieć światłowodowa

• Dane adresowe

• Niezwiązana z funkcjonowaniem sieci

• Mapa zasadnicze, katastralna

Dane telekomunikacyjne



Dlaczego wykorzystujemy FME do migracji?



Oszczędność czasu.

Powtarzalność procesów przy migracji danych.

Pomoc w analizie danych.
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Wspomaganie debugowania danych.04

Raportowanie.05

Elastyczność.06



UPC CZ i SK – Liberty Global

Sprint Corporation

Klienci:



Migracja szyta na miarę



Poprzedni system: SPIDER 

Hybryda funkcjonalności 

Bentley Systems (pliki .dgn) z bazą 

danych MS SQL Server

Niezależne bazy danych dla 68 

miast i obszarów w całych 

Czechach

Zakres migracji:

• Infrastruktura

• Dane adresowe

• Sieć koncentryczna

• Sieć światłowodowa

• Connectivity

• Trasy PRM

UPC Czechy
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UPC Czechy



UPC Słowacja - Bratysława

Dane nt. sieci utrzymywane w  

zestandaryzowanych plikach formatu .dgn

Zakres migracji:

• Infrastruktura

• Mapa katastralna

• Sieć koncentryczna

• Sieć światłowodowa

• Connectivity

• Trasy PRM



UPC Słowacja - Bratysława



UPC Słowacja - Bratysława



UPC Słowacja - Bratysława



Poprzedni system:

Netcraker

• Relacje usług (SPANs)

Fakultatywne dane:

Pliki SHAPEFILE

• Trasy dystrybucyjne

• Węzły magistralne (SITEs)

Zakres:

Połączenie danych Netcraker z SHAPEFILE w 

spójną topologie wraz z migracja do PNI 5.0

Sprint Corporation
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