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Een belangrijke schakel tussen IT-investeringen en 
kritische Bedrijfsresultaten

Een belangrijk onderdeel van elke onderneming is een 
IT-netwerk dat efficiënt en betrouwbaar werkt, en dat 
belangrijke informatie levert om een onderneming in 
staat te stellen om on-demand beslissingen te kunnen 
nemen. Met de hedendaagse budgetten moeten netwerk 
beheerders en IT-teams met minder middelen werken, 
terwijl van ze verwacht wordt dat er altijd voldoende 
bandbreedte beschikbaar is en men sneller dan ooit in 
staat moet zijn om problemen op te lossen.

Het is nu mogelijk om een betere controle te krijgen 
over uw meest uitgebreide IT onderdeel – de fysieke 
bekabeling – waardoor u beter in staat bent om inzicht te 
krijgen in de status van uw netwerk,  welke apparatuur 
aangesloten is, sneller problemen op kunt lossen en een 
degelijk en veilig netwerk kunt bieden aan de gebruikers 
en de organisatie.

MIIM ™ Advanced Physical Layer Management zorgt 
ervoor dat uw IT-investeringen uw zakelijke resultaten 
verbeteren door middel van een hogere productiviteit, 
toegang geeft tot waardevolle informatie en down-
tijd aanzienlijk vermindert waardoor u een gezondere 
organisatie creërt.

MIIM is een revolutionaire oplossing die u in staat stelt 
om het beste te halen uit uw netwerk, uw mensen en uw 
budget.

De MIIM Advanced Physical Layer Management oplossing 
biedt voordelen aan alle soorten bedrijven

Biedt voor elke onderneming

Betere controle en zichtbaarheid van uw fysieke 
bekabelingsstructuur en levert meetbare verbeteringen 
in zowel het dagelijkse als het lange termijn IT / 
Netwerk beheer. Het bespaart tijd, kosten, resources en 
inkoopuitgaven en tegelijkertijd verbetert het respons en 
veiligheids inspanningen.

Met behulp van de revolutionaire technologie, MIIM 
Advanced Physical Layer Management levert dit zakelijke 
verbeteringen op zoals:

 n Nauwkeurige en ge-automatiseerde audit van
 alles wat aangesloten is op uw netwerk, in real- 
 time

 n Verbetering van het managen van mensen, 
 aangesloten apparatuur en faciliteiten

 n Pro-actieve IT respons (helpdesk, dagelijkse 
 processen, rapportage)

 n Betere beveiliging van het netwerk
 n Kosten, tijd en inspannings efficiëntie door middel 

 van evaluatie van capaciteit en het gebruik van  
 resources

 n Disaster recovery  (Plattegronden, rack 
 overzichten en rapportage voor heraansluiting/  
 connectivity identificatie)

 n Zorgeloos, multi-site netwerkbeheer
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Waarde 
MIIM Advanced Physical Layer Management overtreft de 
verwachtingen en levert uitzonderlijke voordelen voor 
elk type onderneming. Onderwijs, gezondheidszorg, 
financiële dienstverlening, overheid, olie & gas, industrie, 
nutsbedrijven, beveiliging, luchthavens en managed 
service teams kunnen dan ook rekenen op de unieke 
mogelijkheid om met MIIM meetbare IT-management 
verbeteringen te leveren.

Netwerk Security
MIIM geeft aan welke apparaten aangesloten zijn, en
waarschuwt wanneer er ongeoorloofde verbindingen 
of verbrekingen zijn op het netwerk. Het verwijderen 
van een IP Security Camera, levensreddende medische 
apparatuur, of een dure netwerkprinter kan real-time 
worden gecommuniceerd, als ook de precieze locatie op 
een plattegrond, zelfs als het aangesloten apparaat is 
uitgeschakeld. Ook pogingen om onbevoegde apparatuur 
aan te sluiten op het netwerk - zoals Wireless Access 
Points in een vergaderruimte of persoonlijke laptops - 
worden ook onmiddellijk gedetecteerd en de beheerder 
wordt gewaarschuwd

Beheer op afstand
Een eenvoudige MIIM server ondersteunt virtueel een 
ongelimiteerd aantal gebruikers in een wereldwijde 
omgeving en geeft meteen toegang tot informatie 
omtrent het fysieke kanaal en alle aangesloten 
apparatuur, waar ze zich ook bevinden. Hierdoor kan 
on-site kantoor personeel veranderingen implementeren 
en kan men kosten besparen door lokale IT-problemen 
onder leiding van geschoolde, central-based technici 
uit te laten voeren. Deze centralisatie ondersteunt 
de invoering van een gestroomlijnde, consistente, 
transparante en efficiëntere benadering van IT-beheer.

Netwerk beheer
Voor de eerste keer kunnen bedrijven veranderingen in 
hun fysiek infrastructuur inzichtelijk krijgen en managen 
met een netwerk management tool. Via deze interface 
naar hoger management systemen, kunnen gebruikers 
hun kennis van gestructureerde bekabelings configuratie 
uitbreiden en deze informatie wanneer dit noodzakelijk is 
rapporteren aan de hoofd verantwoordelijken binnen een 
onderneming. 

MIIM rapportages hebben de mogelijkheid om real-
time inzicht te verschaffen in de infrastructuur en alles 
wat aangesloten is zoals de bekabelingsconfiguratie, 
aangesloten apparatuur en de fysieke locatie van 

aangesloten apparatuur. Deze uitbreiding van inzicht en 
informatie zorgen voor een hoger niveau van analyses 
en een verbeterde kwaliteit van daaruit voortvloeiende 
beslissingen.

Beheer van apparatuur en Audits
MIIM geeft gebruikers de unieke mogelijkheid om de 
fysieke bekabelingsstructuur non-stop en overal te 
monitoren. In tegenstelling tot andere oplossingen, 
detecteert MIIM het complete kanaal end-to-end vanaf 
de switch tot aan de werkplek inclusief het aangesloten 
apparaat. MIIM vertrouwt niet op het beperkte periodieke 
polling en de daarvan afgeleide data maar MIIM monitort 
en rapporteert op identificatie van apparatuur als het een 
verandering in het kanaal detecteert.

MIIM beheert de werkorders en bevestigt een goed 
uitgevoerde werkorder waarmee het het overzicht van 
veranderingen in een netwerk vastlegt en verbetert.

Deze vorm van polling en ondersteuning van werkorder 
efficientie verbetert de nauwkeurigheid van IT data 
beheer waardoor kritische bedrijfsapplicaties veilig 
kunnen draaien.

Revolutionair » Krachtig » Uniek

MIIM’s geintegreerde aanpak is revolutionair binnen het 
beheer van bekabelingsinfrastructuur. Het is ontworpen 
om het komplete fysieke kanaal te monitoren en beheren 
inclusief de aangesloten apparatuur helemaal vanaf de 
serverruimte tot aan de werkplekaansluiting in real-time, 
ongeacht of een apparaat aan- of uitgeschakeld is. 
MIIM detecteert een verandering in het kanaal meteen en 
genereert een alarmsignaal wat ook meteen de exacte 
locatie in een gebouw laat zien.

MIIM heeft de mogelijkheid om alle informatie van de full 
channel accuraat en real-time te rapporteren, zonder de 
beperking van andere systemen. MIIM is niet afhankelijk 
van gearchiveerde swich tabellen, welke wellicht niet de 
aangesloten apparatuur in real-time kunnen identificeren 
maar levert zuivere waardes onafhankelijk van andere 
oplossingen. Sommige “smart patching” systemen 
kunnen verouderde data leveren omdat ze afhankelijk 
zijn van periodieke polling en dit kan mogelijk tot onjuiste 
informatie leiden.

Met MIIM is juiste, betrouwbare en actuele informatie 
verzekerd

MIIM 
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Constant contact
Diefstal van waardevolle apparatuur is helaas in 
elke organisatie wel eens aan de orde. Op een 
maandagochend om 10 uur kom je er achter dat een 
apparaat vermist wordt sinds de voorafgaande vrijdag 
om 4 uur. Het potentiele verlies van beveiligde data is 
voor elk bedrijf een probleem – denk aan vertrouwelijke 
patient informatie, geheime overheidsdocumenten, 
credit card informatie of belangrijke technologische 
blauwdrukken of zelfs gevoelige E-mails. Maar het is niet 
zelden dat het zo lang duurt voor dat er een melding 
komt van een verdwenen apparaat in netwerken die 
afhankelijk zijn van polling door switches om erachter te 
komen of een aangesloten apparaat is losgekoppeld. 

Weten waar en wanneer iets gebeurt en real-time kunnen 
rapporteren is een groot voordeel voor elke onderneming. 
Of het nu een fout is of een on-geauthoriseerde 
connectie of disconnectie, onmiddelijke zichtbaarheid 
is kritisch in de dagelijkse business. MIIM heeft de 
mogelijkheid om deze gebeurtenissen op te sporen en 
iedereen op elke locatie meteen te waarschuwen voor 
snelle actie. Hetzelfde als er ergens een gebeurtenis 
plaatsvindt op de fysieke laag van het netwerk dan zal 
MIIM dit identificeren en oplossen waardoor het een 
waardevolle troubleshooting tool is die man-uren en dus 
kosten bespaart.

Device Discovery Toolkit is een onderdeel dat 
gedetecteerde apparatuur identificeert en zorgt voor 
een update van de MIIM database als er een verandering 
plaats vindt. Vooral met MIIM’s event-driven discovery 
wordt een verandering aan de werkplek zijde, of een 
apparaat aan- of uit staat, meteen gedetecteerd en 
triggered een onmiddelijke poll welke een gedetaileerde 
identificatie van het aangesloten apparaat laat zien.  
 
Gebruiksgemak met 1 klik
MIIM gebruikt een sterke, duidelijke en intuitieve 
user interface die snel en accurate monitoring en 
analyses levert van het komplete fysieke kanaal, 
inclusief de aangesloten apparatuur. Gebruik makend 
van een web-based technologie, levert MIIM een en 
overzichtelijke representatie van alle elementen in het 
kanaal in een plattegrond. Belangrijke punten in deze 
gebruikersvriendelijke omgeving zijn de pan/zoom en 
drag/drop mogelijkheden en de multi-view dashboards.

Voor de gebruiker betekent dit; een kompleet 
overzicht van de fysieke bekabelingsstructuur, de 
aangesloten apparatuur, de locatie in een gebouw en 
een high level zicht op het complete gestructureerde 
bekabelingssysteem. Tot deze informatie kan toegang 
verkregen worden vanaf elke web-enabled computer, 
telefoon of tablet ter wereld.

Als uitbreiding op de unieke monitoring mogelijkheden 
van MIIM ondersteunt MIIM ook work flows om 
aangesloten apparatuur te beheren. Het Moves, Adds en 
Changes proces voor werkplekaansluitingen verbetert 
inzicht, precisie en algemeen beheer van de fysieke laag 
van uw infrastructuur. 

Voor uw bedrijfsvoering betekent dit een betrouwbare 
en proces gedreven aanpak die business continuiteit 
ondersteunt, disaster recovery mogelijk maakt en de 
locatie en het gebruik van apparatuur inzichtelijk maakt 
en en algemeen operationeel gebruik optimaliseert. 
Deze betrouwbare toegang tot nieuwe en belangrijke 
informatie ondersteunt het management bij het maken 
van belangrijke investeringsbeslissingen.
MIIM’s mogelijkheid om te integreren met LDAP en 
Microsoft®’s Active Directory® biedt gemakkelijk 
en automatisch toegang tot MIIM door elke 
ge-authenticeerde gebruiker

MIIM is geen technology die veel bandbreedte 
gebruikt
MIIM’s  gerichte Discovery mogelijkheid ontdekt en 
identificeert een aangesloten apparaat op elk willekeurig 
moment. De unieke data van een apparaat, of reeks 
apparaten, kunnen worden opgevraagd zonder het 
gehele network te moeten pollen en daardoor belangrijke 
bandbreedte te gebruiken.

De meeste organisaties pollen hun network tijdens 
“dal-uren” om het netwerkverkeer te minimaliseren 
en moeten daardoor de directe toegang tot actuele 
en accurate gegevens van aangesloten apparatuur 
opofferen. Als men deze waardevolle gegevens juist op 
elk moment, on-demand, beschikbaar heeft betekent dit 
dat men in elke business meteen kan reageren als er 
veranderingen zijn in het netwerk voordat er serieuze 
schade ontstaat.

MIIM
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Eenvoud

MIIM is vanaf het allereerste moment ontworpen met 
het doel om het zo eenvoudig mogelijk te houden – 
gemakkelijk te engineeren, simpel te installeren en 
eenvoudig in gebruik.
 
Gebruikt als een stand-alone tool, zorgt MIIM ervoor 
dat er inzicht is in alle elementen van de fysieke 
infrastructuur laag en dat alles te managen is zoals het 
nooit eerder gemonitord en gerapporteerd kon worden.
De eenvoud zorgt ook voor een gemakkelijke 
cummunicatie met andere, reeds bestaande, netwerk 
management tools.

In beide gevallen is MIIM een slimme bron van nieuwe en 
waardevolle informatie voor uw business.

Er zijn geen speciale patchcords, kabels of displays 
nodig dus de implementatie van MIIM is eenvoudig en de 
investering is laag.

Integratie

MIIM gebruikt SNMP om data te leveren aan een Netwerk 
Management Systeem (NMS) met betrekking tot de 
status van de gestructureerde bekabeling en aangesloten 
apparatuur. Dit is een uitbreiding op de mogelijkheid van 
uw NMS die helpt bij het managen van de fysieke laag 
zoals nooit eerder mogelijk was.

Deze interface kompleteert een reeks van populaire NMS 
tools die organisaties helpt om slimmer te investeren en 
IT helpt om een beter inzicht te krijgen in het netwerk 
door additionele en vooral nieuwe informatie aan te 
leveren over de fysieke infrastructuur.

MIIM 
EENVOUD
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Belangrijkste voordelen – samengevat

Verbetert Netwerk Management
Vereenvoudigde manier om op afstand de end-to-end 
channel en de aangesloten apparatuur te managen

Verbetert overzicht van apparatuur – accuraat en real-time 
overzicht

Revolutionaire manier om aangesloten apparatuur te 
vinden gebaseerd op de veranderingen in het kanaal

Communicatie met Netwerk Management Systemen op 
hoger niveau

Nieuwe en waardevolle data van uw fysieke infrastructuur 
laag. Deze MIIM rapportage, met hoge beslissingsgraad, 
ondersteunt organisaties bij het nemen van belangrijke 
beslissingen

Verbeterde Netwerk Beveiliging
Superieure Intrusion Detectie (connectie van 
ongeauthoriseerde apparatuur)

Verbeterde detectie van ongeauthoriseerde 
veranderingen – ook als het aangesloten apparaat 
uitgeschakeld is

Vooraf bepaalde distributie van alarmsignalen en 
gedetailleerde informatie op een “need-to-know” basis

Kompleet overzicht van de Fysieke Infrastructuur
Continue monitoren van de fysiek infrastructuur laag van 
de serverruimte tot en met de werkplek aansluitingen

Naadloze integratie met andere IP systemen

Verbeterde Productiviteit
Krachtige en eenvoudige hierarchisch overzichten van de 
end-to-end fysieke netwerkinfrastructuur

Geavanceerde web-based software – beheersbaar vanaf 
elke locatie

Efficiëntere verander & werkorder management voor 
patches, switches en aangesloten apparatuur

Minder downtijd – snellere en kostenbesparende 
troubleshooting

Foutloze patches – menselijke fouten uitgesloten

MIIM
OPLOSSEN VAN PIJN PUNTEN IN 
EEN ORGANISATIE



Garantie, Training and Support

MIIM is uniek. Om onze investeringen en inzet goed 
zichtbaar te maken werkt Molex Premise Networks 
uitsluitend samen met opgeleide partners over de hele 
wereld om onze oplossing, en de bedrijven die investeren 
in onze producten, te ondersteunen.

We hebben een geavanceerde en gebruiksvriendelijke 
Customer Support Portal (CSP), met een Kennis 
DataBase, FAQs en Forum met non-stop updates, 
ondersteuning en een community voor MIIM gebruikers 
om kennis en uitdagingen te kunnen delen.

Wij staan achter onze oplossing door een volledige 
product garantie, System Performance garantie en 
Applicatie Verzekerings Garantie te bieden inclusief 
ondersteuning voor MIIM applicatie onderhoud en MIIM 
hardware Garantie programma’s

Molex Premise Networks biedt support aan organisaties 
bij netwerk audits en/of eventuele vraagstukken, 
up-graden van een netwerk of bij integratie van een 
netwerk. Onze fabricage processen zijn van hoge 
kwaliteit en we hebben een wereldwijd netwerk van 
professioneel getrainde partners en hoog opgeleid 
technisch en ondersteunend personeel.

Door te kiezen voor Molex Premise Networks kunt u er 
zeker van zijn dat de kennis aanwezig is bij elk project 
de juiste ondersteuning te bieden. Ons doel is om uw 
implementatie naar een nieuw systeem zorgeloos te 
laten verlopen. 

MIIM 
FULL SUPPORT
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