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je...

• evidenca omrežji, ki jih Arnes upravlja

• orodje za upravljanje lokalnih kampus omrežji naših članic

• plod lastnega razvoja



Zakaj je automator nastal

V sklopu projekta WLAN2020 so članice dobile možnost, da njihova lokalna omrežja centralno upravlja 
Arnes

Po novem lahko Arnes upravlja tudi brezžična omrežja (eduroam in ostala)

Pa tudi omrežna stikala v lokalnem omrežju

Velika količina nove opreme

Oprema proizvajalcev s katerimi smo imeli malo izkušenj

Visoka dinamika priklopov nove opreme in novih omrežji

Nastavljanje opreme na roke ni bilo več izvedljivo

WLAN2020 v številkah

Kampus omrežja 920

Usmerjevalniki ~520

L2 stikala ~2800

Brezžične dostopovne točke (AP) ~20.000

Kontrolerji za upravljanje AP (WLC) 24



Kaj je prišlo poleg?

Poenotenje, kako se gradi in upravlja kampus omrežja

Določeni procesi so avtomatizirani

Razbremenitev NOC ekipe

Spremenjen način dela v NOC ekipi

Drugačen način razmišljanja, kako omrežja 
upravljamo

Uveden koncept kampus omrežja – več organizacij 
uporablja skupno omrežno infrastrukturo



Arhitektura

kampus omrežna oprema

podporni sistemi

upravljalni sistemi

orkestracijski sistemi



Prednosti za skrbnike lokalnih omrežji

Imeli bodo vpogled v podatke o lokalnem kampus omrežju

Samostojno izvajali določene spremembe

Širimo nabor samopostrežnih storitev za upravljanje omrežja



Hiter predogled



Urejanje brezžičnega omrežja (SSID)



Pregled nastavitev vmesnikov na omrežnem stikalu



Za koga in kdaj?

• Storitev je namenjena skrbnikom lokalnih omrežji 
na organizacijah

• Smatra se, da ciljno občinstvo ima neko osnovno 
poznavanje omrežnih tehnologij in lokalnega 
omrežja

• V primeru težav se, tako kot do sedaj, za pomoč 
obrnete na NOC

• Začnemo kmalu z beta fazo

• Izbrani bodo povabljeni k sodelovanju v naslednjih 
tednih

• Status produkcije glede na rezultate beta faze, 
predvidoma konec leta



Srečno (o)mreženje!
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