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UPS EVER SINLINE RT “Produktem Roku 2015” wg IT w Administracji
Polski UPS EVER SINLINE RT XL firmy EVER, przeznaczony do zabezpieczenia serwerów i
infrastruktury IT został laureatem plebiscytu „Produkt Roku 2015” zorganizowanego przez
redakcję IT w Administracji. Redakcja wraz z czytelnikami wytypowała 21 najlepszych
produktów i rozwiązań IT wykorzystywanych w codziennej pracy w jednostkach sektora
publicznego.
Produkt Roku IT w Administracji to prestiżowy konkurs, w którym nagradzane są najlepsze
produkty IT wykorzystywane w e-administracji oraz informatyzacji jednostek sektora publicznego.
Najlepsze rozwiązania wybierane są według siedmiu kategorii tj.: serwery, komputery i tablety,
monitory i wyświetlacze, urządzenia sieciowe, bezpieczeństwo – sprzęt, bezpieczeństwo –
oprogramowanie oraz urządzenia biurowe.
UPS Sinline RT XL - tegoroczna nowość w ofercie firmy EVER – zajął III miejsce w kategorii
bezpieczeństwo – sprzęt. Ta nowoczesna seria UPS przeznaczona jest do zabezpieczania zasilania
serwerów, sprzętu sieciowego, urządzeń archiwizujących dane oraz stacji roboczych. Jury złożone z
czytelników miesięcznika oraz grona ekspertów doceniło szereg zalet UPS EVER SINLINE RT XL,
które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo krytycznych elementów informatycznych w
nowoczesnych obiektach sektora publicznego.
Wśród zalet wyróżnionego urządzenia UPS opracowanego i produkowanego przez polskiego
producenta, znajdują się między innymi współczynnik mocy na poziomie PF=1 (moc czynna równa
się mocy pozornej), standardowo zintegrowany w urządzeniach interfejs sieciowy z możliwością
monitorowania parametrów pracy UPS-a za pomocą protokołu SNMP oraz przeglądarki www, a
także możliwość uzyskania dodatkowych funkcjonalności za pośrednictwem opcjonalnych kart
rozszerzeń.
Więcej informacji o konkursie: http://www.produktroku.itwadministracji.pl/laureaci/
Więcej o nowej serii SINLINE RT oraz SINLINE RT XL na stronie dedykowanej:
www.ever.eu/SinlineRT oraz na stronie producenta: www.ever.eu

***
Informacja o firmie EVER:
Firma EVER jest krajowym liderem w produkcji UPS-ów, z polskim kapitałem, co wyróżnia ją na tle działających na
rynku oddziałów zagranicznych firm. Historia spółki sięga 1991 roku. Rozwiązania marki EVER pozwalają na
zabezpieczenie przed utratą danych przetwarzanych w systemach informatycznych, a także zapewniają ciągłość
procesów produkcyjnych, pracy serwerów oraz ograniczają inne zagrożenia wynikające z nagłej utraty bądź
nieprawidłowości zasilania sieciowego. Różne linie produktów znajdują zastosowanie zarówno w kilkuosobowych
firmach, halach produkcyjnych, w urzędach i szpitalach, jak również coraz częściej w prywatnych domach, gdzie
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zabezpieczają funkcjonowanie układów sterowania i automatyki, systemów kontroli dostępu, sprzętu RTV czy kotłów
CO.
Firma EVER od początku swego istnienia stawia na jakość i dbałość o bezpieczeństwo użytkowania wprowadzanego na
rynek sprzętu. W te starania wpisuje się ciągle doskonalony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO
9001:2008. W ciągu wielu lat funkcjonowania firma wprowadziła na rynek ponad 2 500 000 sztuk urządzeń. Za
opracowywanie konstrukcji zasilaczy UPS odpowiada w firmie od początku działalności własny Dział Badań i Rozwoju.
Obecnie w centrum zainteresowania firmy EVER jest rozwój trójfazowych systemów zasilania gwarantowanego, które
– oprócz podstawowej funkcji zapewnienia ciągłości zasilania – umożliwiają odbiorcy uzyskanie realnych korzyści
finansowych podczas codziennej eksploatacji osprzętu elektrycznego. Korzyści te wynikają z wdrożonych w
urządzeniach funkcjonalności, takich jak: praca hybrydowa, wysoka sprawność w szerokim zakresie obciążeń, a także
zgłoszona przez spółkę do Urzędu Patentowego kompensacja mocy biernej.
EVER świadczy dodatkowo usługi w zakresie projektowania rozwiązań zgodnych z indywidualnymi wymaganiami
klientów w zakresie systemów zasilania gwarantowanego, bazując na eksperckim doświadczeniu zespołu
konstruktorów z Działu Badań i Rozwoju.
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