
WeOS (Westermo Operating System) to opracowany przez Westermo system operacyjny obsługujący urządzenia 
w warstwie drugiej i trzeciej, który jest stosowany we wszystkich rozwiązaniach sprzętowych. Dzięki temu 
Klient inwestujący w sprzęt Westermo może być pewien, że w przyszłości dostępne będą w pełni kompatybilne 
urządzenia i rozwiązania dla mogących się pojawić skomplikowanych zagadnień sieciowych. WeOS jest podstawą 
dla najnowszych rozwiązań sprzętowych Westermo. Producent uniezależnił tym samym rozwój systemu 
operacyjnego od platform sprzętowych co zapewnia ogromną elastyczność i poprawę jakości.  Dzięki WeOS 
możliwe jest tworzenie złożonych sieci wykorzystujących różne media,statyczny i dynamiczny routing oraz 
złożone topologie hierarchiczne wielokrotnych pierścieni w warstwie drugiej (adres MAC) i trzeciej (IP).

WeOS zapewnia unikalne rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem sieci - zaporę ogniową z inspekcją 
stanu (SPI Firewall) i uwierzytelnianie IEEE 802.1x. Bezpieczny zdalny dostęp może być zrealizowany z pomocą 
szyfrowanych tuneli VPN. Wielki nacisk położono na łatwość użytkowania.Prosta konfiguracja wielu funkcji 
z poziomu przeglądarki www i konsola CLI pozwalająca na precyzyjne uzupełnienie konfiguracji w bardzo 
zawansowanych przypadkach. Uzupełnieniem jest oprogramowanie WeConfig umożliwiające zarządzanie 
konfiguracją oraz aktualizacjami. Po zapoznaniu się z jednym produktem wykorzystującym WeOS, zdobyta wiedza 
może być z łatwością przeniesiona na pozostałe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w aplikacjach 
przemysłowych Westermo do swojej platformy wprowadziło wiele unikalnych rozwiązań pozwalających na 
integrację ze starszym sprzętem, a także zapewniających bezpieczeństwo sieci. Przewodnik konfiguracyjny 
(6101-3201 Management Guide) pokazuje jak wiele tych funkcji można skonfigurować. Sczegółowy wykaz 
funkcjonalności systemu WeOS znajduje się w tabeli na następnej stronie. 

Średnio raz na kwartał publikowana jest wersja zawierająca nowe funkcjonalności. Aktualizacja jest bezpłatna. 
Producent dba aby system operacyjny był najwyższej jakości i oprogramowanie jest poddawane ciągłym 
automatycznym testom (tworzone zgodnie z metodyką Agile) , dzięki czemu każda nowa wersja jest stabilna.

Więcej informacji na temat produktu można uzyskać kontaktując się z działem technicznym Tekniska Polska: 
techniczny@tekniska.pl lub korzystając z naszego programu szkoleń.

Westermo WeOS
System operacyjny urządzeń sieciowych Westermo

• Zawsze aktualne, przyszłościowe rozwiązanie Westermo
• Dostępne na aktualnie dostępnych i przyszłych platformach sprzętowych
•  Funkcjonalności warstwy 2 i 3 modelu OSI (przełączanie MAC, IP routing, firewall) 
•  Ciągła atestacja, bezpłatne aktualizacje zawierające nowe funkcje 
•  Bezpieczne, elastyczne rozwiązania sieciowe dla wielu mediów
•  Ethernet, światłowód, xDSL i komunikacja szeregowa
•  Topologie pierścieni  warstwy 2 i 3 zwiększające elastyczność i niezawodność sieci
•  Wbudowany firewall na każdym interfejsie niezależnie (distributed firewall)
•  Prosta obsługa
• Intuicyjna konfiguracja z poziomu przeglądarki WWW i konsola CLI
•  Zaawansowana diagnostyka
•  Program szkoleń WeOS: koncepcja konfiguracji systemu a nie pojedynczego urządzenia
•  Rozwiązanie dla aplikacji przemysłowych
•  Wsparcie dla starszych rozwiązań IP oraz połączeń i protokołów szeregowych
•  Możliwość wykorzystania switcha jako urządzenia zabezpieczającego
•  Bezpieczny dostęp zdalny ( szyfrowany kanał VPN)
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