
Fluke Versiv 

AT One Touch Network Assistent 



Het ideale netwerk 

• Altijd beschikbaar 
• Supersnel 

• Nooit problemen 
• Groeit mee met onze behoefte 

• Onbeperkte bandbreedte 

• ... 



Ellende begint in periferie 

Meeste probleemmeldingen beginnen waar 
een apparaat gekoppeld is aan het netwerk 
• Computer, telefoon, printer, industriële apparatuur, 

medische apparatuur 

Klachten 
• ‘Hij doet ‘t niet’ 

• ‘Ik kan geen verbinding krijgen’ 

• ‘Ik kan niet bij m’n bestanden’ 

• ‘Het netwerk is langzaam’ 

• ‘Applicatie reageert niet’ 

Laag 8 
probleem! 



De uitdaging 

Verkorten van tijd voor oplossen van problemen 

• > 60% van problemen kosten > 1 uur 

• > 25% van problemen kosten > 4 uur 

Ongeveer 45% van van de gebruikers vindt dit teveel tijd 

Oplossen van problemen kost tijd 



De uitdaging 

Waarom? 
> 70% van netwerkbeheerorganisaties hebben 

geen gestandaardiseerd proces 

∼ 50% van problemen heeft ≥2 apparaten 
nodig om op te lossen 

∼ 40% van problemen vereist samenwerking 
om op te lossen 

∼ 20% van problemen vereist packet capture 



De uitdaging 

Waarom? 
Technici en beheerders werken 75% van hun tijd aan 
projecten 

• Bekabeling, switches, servers, routers, WiFi access 
points, applicaties, VoIP, BYOD 

Veel complexe taken 
• Planning, apparatuurkeuze, configuratie, installatie, 

inbedrijfstelling   

Testen van het netwerk, laatste stap in elk project 
• Aantoonbaar maken dat het werk goed is 

uitgevoerd (volgens SLA) 



Fluke Versiv testplatform 

DSX CableAnalyzer™ CertiFiber® Pro OptiFiber® Pro OneTouch™ AT 

Eén testplatform voor: 
• Certificering van koperbekabeling (twisted-pair); 
• Dempingsmetingen en OTDR-metingen voor glasvezelbekabeling; 
• Problemen opsporen in actieve netwerken. 



Waarom One Touch AT? 

Voor technici en netwerkbeheerders van 
bekabelde en draadloze (WiFi) netwerken, die 

• problemen moeten oplossen 

• SLA-controles moeten uitvoeren bij 
oplevering van: 
• Gigabit Ethernet 
• WiFi-verbindingen 



Waarom One Touch AT? 

Geautomatiseerd alles-in-één 
meettoestel voor 
Gigabit Ethernet en WiFi netwerken 



AT One Touch Network Assistent 

USB-A connector 

Li-Ion battery 

Rugged, field-
hardened chassis 

Color touch-screen 

10/100 Mbps RJ45 
management port 

Headphone jack 

Gesture-based 
user interface 



AT One Touch Network Assistent 

Dual 10/100/1000 
Mbps RJ45 ports 

SD card 
slot 

External antenna 
connection 

Built-in Wi-Fi 
adapter 

Activity 
LEDs 

Dual 100/1000 Mbps 
fiber optic SFP ports 



AT One Touch Network Assistent 

Modulair uitbreidbaar 
testplatform voor verschillende 

type testmodules 



Analyse bekabeld netwerk 

• Automatisch vinden van hosts, access devices en servers 
• Vindt belangrijke eigenschappen zoals adres, locatie, 

VLAN, verkeersstatistieken, problemen 



Tools voor bekabelde netwerken 

Port Scan: scans the target 
device for many commonly used 

open ports 

Path Analysis: traces the 
connection points, including 
intermediate switches and 

routers, to the target device 

MultiPort Stats: shows device 
heath information including 

utilization, discards and errors 
on each port  



Analyse Wi-Fi 

• Automatisch vinden van networks, AP’s, clients en 
channels 

• Vindt belangrijke eigenschappen zoals SSID, signaal niveau, 
beveiliging, adressen, gebruik, type, frequentiebanden etc. 



Tools voor WiFi 

Use the roaming navigation 
controls to view the details of 

each associated AP 

Test connectivity including SSID, 
AP, actual connection rate, 
signal, noise and roaming 

metrics 

Use the Locate tool to find APs 
and clients by monitoring signal 
strength (directional antenna is 

optional) 



Performance-metingen 

Test to a remote wired OneTouch AT peer for 
upstream and downstream results 

Test to a remote packet reflector (e.g. 
LinkRunner AT 2000) for round-trip results 

• Validate and document wired link performance and SLA compliance 



Test to a remote wired  packet 
reflector (e.g. LinkRunner AT 2000) 

for round-trip results 

WiFi performance 

Test to a remote wired OneTouch AT 
peer for upstream and downstream 

results 

Test to the wired interface on the same 
OneTouch AT for upstream and 
downstream without a remote 

• Validate and document Wi-Fi performance and SLA compliance 



AT One Touch Network Assistent 

Geautomatiseerd alles-in-één meettoestel 
 

Gigabit Ethernet en WiFi netwerken 

voor 



Fluke Versiv testplatform 

DSX CableAnalyzer™ CertiFiber® Pro OptiFiber® Pro OneTouch™ AT 

Eén testplatform voor: 
• Certificeren twisted-pairbekabeling, fiber loss, OTDR testen en foutzoeken in actieve 

netwerken 

• Kies de modules die nu nodig zijn en voeg in de toekomt modules toe als dat nodig is  



Fluke Versiv 

AT One Touch Network Assistent 
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