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ąćėēđąėčĜĒēđĘĕĊċčđĪąĆēČąĔēĔĊĕĊĉĒġēćĖėąĒēćĐĊĒčđčĒąĐąĝėĘćąĒĒĤđčďēĒėĕēĐģćąėčĕēĆēėĘ
ĒąĤćĒčĚ ĔĕēĈĕąđ Ēąĉąćąėč ĔĕĪēĕčėĊė ėą ĔĕčĖďēĕģćąėč ďĕčėčĜĒē ćąċĐčćĪ ôĕčďĐąĉēđ đēċĊ ĆĘėč
ĖčėĘąěĪĤ ďēĐč ĖčĖėĊđą ďēĒėĕēĐģ ąćėēđąėčĜĒē ĔĕčČĘĔčĒčėġ Ĝč ĖĔēćĪĐġĒčėġ ĝćčĉďĪĖėġ ĉēĖėĘĔĘ ĉē
đĊĕĊċĪĉĕĘĈēĕĤĉĒčĚĖĊĕćĪĖĪćĔēďčĘđĊĕĊċĪČĉĪĎĖĒģĨėġĖĤćĪĉĊēďēĒęĊĕĊĒěĪĤĤďĘćčČĒąĜĊĒēĔĕĪēĕč
ėĊėĒēģ
÷ĊĚĒēĐēĈĪĤ 6':$1 ąĆē ĔĕēĈĕąđĒēďēĒęĪĈĘĕēćąĒą ĈĐēĆąĐġĒą đĊĕĊċą Ĩ ĊćēĐģěĪĎĒčđ ĕēČćčėďēđ ēĕĈąĒĪČąěĪī
ďēĕĔēĕąėčćĒčĚđĊĕĊċĤďąĉēČćēĐĤĨČĒąĜĒēĖĔĕēĖėčėčĔĕēěĊĖĔēĆĘĉēćčđĊĕĊċĪėąČđĊĒĝčėčīīćąĕėĪĖėġĖďēĕēėč
ėčĜąĖĒąĕēČĈēĕėąĒĒĤĔĪĉćčĞčėčĒąĉĪĎĒĪĖėġćĉēĖďēĒąĐčėčęĘĒďěĪīĘĔĕąćĐĪĒĒĤďēĒėĕēĐģėąđēĒĪėēĕčĒĈĘ

öĊĕćĪĖLQIR6':$1ěĊ
•çąĝąďēĕĔēĕąėčćĒąđĊĕĊċąĘĆĘĉġĤďĪĎėēĜěĪøďĕąīĒčėąĖćĪėĘĤďĔēĖĐĘĈą
•óĔėčđĪČąěĪĤçąĝčĚćčėĕąėĒąĔēĆĘĉēćĘĖĘĜąĖĒēīČąĚčĞĊĒēīďēĕĔēĕąėčćĒēīđĊĕĊċĪ
ČąćĉĤďčćĪĉĖĘėĒēĖėĪĔēėĕĊĆčďĘĔĘćąėčĉēĕēĈĊĖĘĜąĖĒĊēĆĐąĉĒąĒĒĤėąĐĪěĊĒČĪīĉēĒġēĈē
•ñēċĐčćĪĖėġēĔĊĕąėčćĒēČđĪĒģćąėčďĪĐġďĪĖėġĔĪĉďĐģĜĊĒčĚĉēĖĊĕćĪĖĘ
ęĪĐĪĎćĪĉĉĪĐĊĒġĕēĆēĜčĚđĪĖěġĤďĘĆĪďČĆĪĐġĝĊĒĒĤėąďĪĘĆĪďČđĊĒĝĊĒĒĤ
•ñēċĐčćĪĖėġĉēĉąėďēćēĔĪĉďĐģĜčėčĖĊĕćĪĖČĪĒęēĕđąěĪĎĒēīĆĊČĔĊďčLQIR*XDUGČą
ĘĒĪďąĐġĒēģěĪĒēģ
•êďēĒēđĪĤçąĝēĈēĜąĖĘėąđēċĐčćĪĖėġĔēćĒĪĖėģĖďēĒěĊĒėĕĘćąėčĖġĒąçąĝčĚĖėĕąėĊĈĪĜĒčĚ
ĔĐąĒąĚėąČąĉąĜąĚ
•ôĪĉėĕčđďąĚĚ

LQIR''R6
æêìôêõêõçòåõóæó÷åõêöøõöÜçìåçéĄïí
ìåúíö÷øçÜé'26''26å÷åï
øĖĘĜąĖĒēđĘĖćĪėĪ:HEĔēĕėąĐĨćąċĐčćčđĪĒĖėĕĘđĊĒėēđćĊĉĊĒĒĤĆĪČĒĊĖĘČĘĔčĒďąĤďēĈēđēċĊĔĕčČćĊĖėč
ĉēĒĊĉēēėĕčđąĒēĈēĔĕčĆĘėďĘĕĊĔĘėąěĪĎĒčĚėąĔĕĤđčĚęĪĒąĒĖēćčĚćėĕąėûĊēĖēĆĐčćēĚąĕąďėĊĕĒēĉĐĤ
ĪĒėĊĕĒĊėėēĕĈĪćĐĪ ĆąĒďĪć ĔĐąėĪċĒčĚ ĖčĖėĊđ ėą ĘĖĪĚ ĪĒĝčĚ ĜčĤ ĕēĆēėą ĈĐčĆēďē Ĕēć ĤČąĒą ąĆē ĔēćĒĪĖėģ
ČąĐĊċčėġ ćĪĉ ćČąĨđēĉĪī Č ďĐĪĨĒėēđ ĜĊĕĊČ ćĐąĖĒčĎ :HEĔēĕėąĐ ìĐēćđčĖĒčďč ČĒąģėġ Ĕĕē ćąċĐčćĪĖėġ
ēĒĐąĎĒĕĊĖĘĕĖĪćĉĐĤďēđĊĕěĪĎĒčĚĪĉĊĕċąćĒčĚēĕĈąĒĪČąěĪĎĪĕĊĈĘĐĤĕĒēĕēĆĐĤėġĖĔĕēĆčČĐēđĘČąĉēĔēđē
ĈēģĕēČĔēĉĪĐĊĒčĚ''R6ąėąďđĊėēģĤďčĚĨĔēĕĘĝĊĒĒĤīĚĔĕąěĊČĉąėĒēĖėĪ÷ąďĪąėąďčđēċĘėġČĉĪĎĖĒģćąėč
Ĥď ČćčĜąĎĒĪ ČĐēćđčĖĒčďč ćčđąĈąģĜč ĖĔĐąėč Čą ĔĕčĔčĒĊĒĒĤ ąėąďč ėąď Ī ĒĊĉēĆĕēĖēćĪĖĒĪ ďēđĔąĒĪī ĤďĪ
ĒąđąĈąģėġĖĤČąĈąĐġđĘćąėčĕēČćčėēďĆĪČĒĊĖĘďēđĔąĒĪīďēĒďĘĕĊĒėą

óĉĒčđĪČĒąĎĔēĝčĕĊĒĪĝčĚđĊėēĉĪćėąďēīďĪĆĊĕąėąďčĨĒąĖčĜĊĒĒĤĪĒęĕąĖėĕĘďėĘĕčďĐĪĨĒėąćĊĐčďēģďĪĐġďĪĖėģ
ČēćĒĪĝĒĪĚČąĔčėĪćėąďčđĜčĒēđĞēąėąďēćąĒĊĘĖėąėďĘćąĒĒĤĒĊđēċĊćĪĉĔēćĪĖėčĖĔĕąćċĒĪđďēĕčĖėĘćąĜąđ
ąĆē ćĪĉĔēćĪĉąĨ ĒąĖėĪĐġďč ĔēćĪĐġĒē Ğē ĖėąĨ ęąďėčĜĒē ĒĊĉēĖėĘĔĒčđ Ąď ĔĕąćčĐē ćĪĉđēćą ąėąďēćąĒēĈē
ĖĊĕćĪĖĘĉēĖĤĈąĨėġĖĤĝĐĤĚēđ
ĿĔĕčđĘĖĘĉēĔēćĒēīČĘĔčĒďčĕēĆēėčĔĕēĈĕąđĒēĈēČąĆĊČĔĊĜĊĒĒĤĘĖėąėďĘćąĒĒĤąėąďēćąĒēĈēĖĊĕćĪĖĘąĆē
ĉēćčėĕąėĒąĤćĒčĚąĔąĕąėĒčĚĕĊĖĘĕĖĪććĒąĖĐĪĉēďĜēĈēĘĖėąėďĘćąĒĒĤĒĊđēċĊĔĕēĉēćċĘćąėčĕēĆēėĘ
Ŀ ĔĊĕĊćąĒėąċĊĒĒĤ ďēđĘĒĪďąěĪĎĒčĚ ďąĒąĐĪć đĪċ ďēĕčĖėĘćąĜąđč Ī ąėąďēćąĒčđ ĖĊĕćĪĖēđ ćĒąĖĐĪĉēď ĜēĈē
ĤďĪĖėġĔĊĕĊĉąĜĪĉąĒčĚĔĊĕĊĖėąĨćĪĉĔēćĪĉąėčĆĘĉġĤďčđ ĒąćĪėġđĪĒĪđąĐġĒčđ ćčđēĈąđ
ìąćĉĤďčĖĊĕćĪĖĘLQIR''R6đčđēċĊđēĔĕēėčĖėēĤėčćĖĪđćĪĉēđčđėčĔąđ'R6''R6ąėąďėąČąĆĊČĔĊĜčđēĆĊČĔĊ
ĕĊĕćĒĘĕēĆēėĘçąĝčĚĕĊĖĘĕĖĪććđĊĕĊċĪÜĒėĊĕĒĊėČąĉēĔēđēĈēģĆąĈąėēĕĪćĒĊćēĈēČąĚčĖėĘćĤďčĎćĚēĉčėġ
ĿĔēćĊĉĪĒďēćčĎČąĚčĖė
ĿĖčĖėĊđąČąĔēĆĪĈąĒĒĤćėēĕĈĒĊĒġ
ĿČąĚčĖėćĪĉ6<1ęĐĘĉĘ
ĿēĆđĊċĊĒĒĤēĉĒēĜąĖĒčĚČĸĨĉĒąĒġ
ĿēĆđĊċĊĒĒĤėĕąęĪďĘ
ĿėĊĚĒēĐēĈĪģ63, ĪĒĖĔĊďěĪĤĔąďĊėĪćČĪČĆĊĕĊċĊĒĒĤđĖėąĒĘ
ĿČąĚčĖėćĪĉĖďąĒĘćąĒĒĤ
ĿĔĕēėčĉĪģKWWSąėąďąđ
ôĐąėęēĕđą LQIR''R6 đąĨ ćĆĘĉēćąĒĘ ĖčĖėĊđĘ ČąĔēĆĪĈąĒĒĤ ČēćĒĪĝĒĪđ ćėēĕĈĒĊĒĤđ Ĥďą Ĩ
ēĔėčđąĐġĒčđĕĪĝĊĒĒĤđĔĕēėčĉĪī''R6ąėąďąđėąćčĖēďēĔĕēĉĘďėčćĒčđđĊėēĉēđČąĚčĖėĘćĪĉ
ćĪĉēđčĚćĕąČĐčćēĖėĊĎĔĕēĈĕąđĒēĈēČąĆĊČĔĊĜĊĒĒĤïĕĪđěġēĈēĔĐąėęēĕđąĉēČćēĐĤĨĘĒčďĒĘ
ėčĕčČčďĪćĔĕēĒčďĒĊĒĒĤmďēđĔĸģėĊĕĒčĚĜĊĕćĸĤďĪć}ėąČĐĊĈďĪĖėģćčĤćĐĤĨĕēĆēėĘmĆēėĪć}Ēą
ďēđĔ ģėĊĕąĚĖĔĪćĕēĆĪėĒčďĪć

öĊĕćĪĖLQIR''R6ěĊ
•òąĉĪĎĒčĎČąĚčĖėćĪĉ'R6''R6ąėąďėąĆĊČĔĊĕĊĕćĒąĕēĆēėąçąĝčĚĕĊĖĘĕĖĪćĘđĊĕĊċĪÜĒėĊĕĒĊė
•ìĒčċĊĒĒĤĕčČčďĪćĔēĕĘĝĊĒĒĤĉĪĤĐġĒēĖėĪçąĝēīïēđĔąĒĪī
•óĔėčđĪČąěĪĤçąĝčĚćčėĕąėĒąČąĆĊČĔĊĜĊĒĒĤďĪĆĊĕČąĚčĖėĘČąćĉĤďčćĪĉĖĘėĒēĖėĪĔēėĕĊĆčďĘĔĘćąėč
ĉēĕēĈĊĖĘĜąĖĒĊēĆĐąĉĒąĒĒĤėąĐĪěĊĒČĪīĉēĒġēĈē
•êďēĒēđĪĤçąĝēĈēĜąĖĘėąđēċĐčćĪĖėġĔēćĒĪĖėģĖďēĒěĊĒėĕĘćąėčĖġĒąçąĝčĚĖėĕąėĊĈĪĜĒčĚĔĐąĒąĚ
ėąČąĉąĜąĚ
•ìąĐĘĜĊĒĒĤęąĚĪćěĪć,QIRFRPĆĊČĒĊēĆĚĪĉĒēĖėĪĘĉēĉąėďēćēđĘĒąćĜąĒĒĪćĐąĖĒčĚ
•ñēĒĪėēĕčĒĈĪďēĒėĕēĐġąėąďėąĪĒěčĉĊĒėĪćĚĚ
•ôĪĉėĕčđďąĚĚ

LQIR0DLO
КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ
ïóñôðêïöòíîìåúíö÷êðêï÷õóòóÝôóý÷í

öĘĜąĖĒĘ ĖčĖėĊđĘ ďĪĆĊĕČąĚčĖėĘ ĒĊđēċĐčćē ĘĤćčėč ĆĊČ īī ĒĊćĪĉ ĨđĒēī ĖďĐąĉēćēī ĵ ČąĚčĖėĘ ĊĐĊďėĕēĒĒēī
Ĕēĝėč ìĈĪĉĒē Č 9(5,=21  '$7$ %5($&+ ,19(67,*$7,216 5(3257 ĔēĒąĉ  ĝďĪĉĐčćēĈē
ĔĕēĈĕąđĒēĈē ČąĆĊČĔĊĜĊĒĒĤ ēėĕčđĘĨėġĖĤ Ĕē (PDLO òĊČćąċąģĜč Ēą ČąĚēĉč ĆĊČĔĊďč ĤďĪćċčćąģėġĖĤ
ďēđĔąĒĪĤđčČąĕąċĊĒġĝďĪĉĐčćčđôìćĪĉĆĘćąĨėġĖĤĖąđĊĜĊĕĊČĊĐĊďėĕēĒĒĘĔēĝėĘ

öĊĕćĪĖLQIR0DLOĕēČĕēĆĐĊĒčĎĉĐĤĆēĕēėġ
Ćč ĪČ ĖĘĜąĖĒčđč ČąĈĕēČąđč ĝčĕēďēĈē
ĖĔĊďėĕĘ Ğē ćčĒčďąģėġ ć ĒąĖĐĪĉēď ćčďē
ĕčĖėąĒĒĤ ĊĐĊďėĕēĒĒēī Ĕēĝėč ėąďčđč Ĥď
ćĪĕĘĖč ĝďĪĉĐčćĊ ĔĕēĈĕąđĒĊ ČąĆĊČĔĊĜĊĒ
ĒĤĖĔąđĐčĖėčČĔēĖčĐąĒĒĤđčĒąĕĊĖĘĕĖč
ĞēđĪĖėĤėġĝďĪĉĐčćĊĔĕēĈĕąđĒĊČąĆĊČĔĊ
ĜĊĒĒĤ ćčėĪď ďēĒęĪĉĊĒěĪĎĒēī ĪĒęēĕđąěĪī
ĖĔĕčĜčĒĊĒčĎ ęĪĝčĒĈ ėĊĚĒēĐēĈĪĤđč ćčėĪď
ďĕčėčĜĒēī
ĪĒęēĕđąěĪī
ĖĔĕčĜčĒĊĒčĎ
ĔēđčĐďēćčđč ąĆē ĒąćđčĖĒčđč ĒĊĖąĒď
ěĪēĒēćąĒčđčĉĪĤđčĔĕąěĪćĒčďĪćďēđĔąĒĪī
þēĆĊęĊďėčćĒēĆēĕēėčĖĤČĒēćčđčďĪĆĊĕ
ĒĊėčĜĒčđč ČąĈĕēČąđč ąĒąĐĪėčĜĒčĎ ěĊĒėĕ
ĖĊĕćĪĖĘ LQIR0DLO ąĒąĐĪČĘĨ Ĕē ćĖġēđĘ ĖćĪėĘ
đĪĐġĎēĒč ĊĐĊďėĕēĒĒčĚ ĐčĖėĪć Ēą ĈēĉčĒĘ Ī
đēċĊĪĉĊĒėčęĪďĘćąėčĒēćčĎĒĊĆĊČĔĊĜĒčĎ
ďēĉ Čą ĐĪĜĊĒĪ ĚćčĐčĒč øĖĪ ĔĪĉēČĕĪĐĪ ćďĐą
ĉĊĒĒĤ ćčĤćĐĊĒĪ ć ĊĐĊďėĕēĒĒčĚ ĐčĖėąĚ
ĆĐēďĘģėġĖĤ ĉĐĤ ąĒąĐĪČĘ Ę ĐąĆēĕąėēĕĪĤĚ
ĪĒęēĕđąěĪĎĒēī ĆĊČĔĊďč öėćēĕĊĒą ĆąČą
ĉąĒčĚĔēĖėĪĎĒēĉēĔēćĒģĨėġĖĤėąĨĖĔĪĐġ
ĒčđĕĊĖĘĕĖēđ&<%(57+5($7$//,$1&(
ć ĤďčĎ ćĚēĉĤėġ ĖćĪėēćĪ ĐĪĉĊĕč Č ďĪĆĊĕ
ĆĊČĔĊďč

òąĎĝćčĉĝčđėąĉĪĨćčđđĊĚąĒĪČđēđČąĚčĖėĘćĪĉĖĔąđĘėąęĪĝčĒĈēćčĚĔēćĪĉēđĐĊĒġĨćčďēĕč
ĖėąĒĒĤĕĊĔĘėąěĪĎĒčĚĆąČĉąĒčĚôĪĉĜąĖēėĕčđąĒĒĤĔēćĪĉēđĐĊĒĒĤĒąĊĐĊďėĕēĒĒĘĔēĝėĘĖčĖėĊ
đąĔĊĕĊćĪĕĤĨ,3ąĉĕĊĖĘćĪĉĔĕąćĒčďąėąćđĪĖėĞēĉēĒąĤćĒēĖėĪīĚĘėąďĪĎĆąČĪĄďĞēćĪĉĔēćĪĉĒčĎ
ćĪĉĔĕąćĒčďđąĨĒĊĈąėčćĒĘĕĊĔĘėąěĪģėēĐčĖėĆĐēďĘĨėġĖĤ
öĘĜąĖĒčĎČąĚčĖėĒĊđēċĐčćēĘĤćčėčĆĊČĒąĉĪĎĒēĈēąĒėčćĪĕĘĖĘöĊĕćĪĖLQIR0DLOĒąĐĪĜĘĨćĖćēīĎ
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RDT-33
VPN-МАРШРУТИЗАТОР ДРОТОВОГО ТА БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Багатофункціональний VPN-маршрутизатор дротового та бездротового зв’язку RDT-33 - це унікальна
розробка компанії Infocom, створена власними силами задля вирішення задач з побудови захищених
VPN-мереж, організації доступу до мережі Інтернет та забезпечення активного резервування. RDT-33
являє собою компактний та економічний пристрій промислового типу розроблений з урахуванням побажань користувачів та багаторічного досвіду експлуатації попередньої моделі бездротового маршрутизатора, який досі використовується для забезпечення роботи близько півтори тисячі банкоматів та
терміналів самообслуговування по всій країні, платіжних терміналів, організації зв’язку державного
спецтранспорту та для забезпечення доступу користувачів до мережі Інтернет у місцях позбавлених
розвиненої кабельної інфраструктури.

Одним з головних призначень RDT-33 є забезпечення постійного активного резервування
каналів зв'язку для організації надійного безперервного підключення користувачів до
VPN-мереж або до мережі Інтернет. Для реалізації цієї функції маршрутизатор обладнано
двома незалежними 2G/3G/4G – модемами та трьома портами Gigabit Ethernet, а на програмному рівні пристрою реалізована можливість поділу наявних каналів зв’язку на основний та
резервні.
Під час своєї роботи RDT-33 постійно аналізує якісні показники основного каналу зв’язку та у
разі виявлення проблем автоматично перемикається або на резервний порт Gigabit Ethernet
(за наявності іншого дротового підключення), або на основний бездротовий модем. Якщо алгоритми пристрою виявляють проблему з підключенням до основного бездротового каналу
зв’язку відбувається подальше перемикання на другий бездротовий канал. Таким чином за
наявності двох дротових та двох бездротових підключень пристрій за потреби має можливість
організації потрійного резервування у повністю автоматичному режимі.

Два вбудованих модема з підтримкою найпоширеніших стандартів стільникового зв’язку та
функцією активного резервування дають можливість використовувати RDT-33 для побудови
захищених каналів передачі даних та доступу у мережу Інтернет у місцях, де традиційні
дротові мережі є недоступними, або якщо побудова і використання таких каналів є недоцільними з економічної точки зору. Прикладом такого застосування є широке використання маршрутизаторів Infocom для побудови каналів захищеного зв’язку між банкоматами та головними
процесинговими центрами відповідних банків. Бездротовий маршрутизатор дозволяє розміщувати банкомати в будь-якому місці, де є стільниковий зв’язок та підключення до мережі електроживлення.

Використання ресурсів мобільних мереж для побудови захищених каналів зв’язку та доступу у
мережу Інтернет дозволяють використовувати RDT-33 у випадках коли необхідно одночасно
мати можливість вільно переміщатись та мати захищене з’єднання. Діапазон напруги живлення 12В-24В дозволяє підключати пристрій напряму до електромережі автомобіля, а використання зовнішніх антен забезпечує кращій сигнал ніж вбудовані антени мобільних телефонів чи
більшості наявних на ринку USB-модемів.

RDT-33 забезпечує:
• роботу в режимі активного резервування (backup) між дротовим та бездротовим каналом;
• можливість ручного вибору режиму роботи резервування без зміни налаштувань пристрою;
• можливість вибору оператора стільникового зв’язку без втручання в налаштування пристрою та без
необхідності розбирання корпусу маршрутизатора;
• доступ до мережі Internet, зокрема, через Захищений Вузол Інтернет Доступу (ЗВІД);
• можливість створення L2/L3 VPN мережі: l2tp, ipsec, openvpn, pptp, gre, eoip;
• протоколи маршрутизації: BGP, OSPF, RIP;
• фільтрацію мережевого трафіку, NAT, брандмауер;
• відображення рівня сигналу стільникових мереж та їх якості за умови використання зовнішнього
програмно-апаратного блоку (опціонально).

Технічні характеристики:
Дротові канали зв’язку
Бездротові канали зв’язку

3 порти Gigabit Ethernet
2 канали з підтримкою стандартів 2G/3G/4G

Роз’єм підключення зовнішніх антен

2 роз’єми типу SMA

Діапазон робочої напруги живлення

11 В - 28 В постійного струму

Джерело живлення

Зовнішній мережевий адаптер 12 В - 24 В
Бортова електромережа автомобіля 12 В - 24 В
Passive PoE

Габарити

165х130х45 мм
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ĒąĉĪĎĒĪĝčĎ ĒĪċ ĒąĎĔēĝčĕĊĒĪĝčĎ
ČąĕąČ đĊėēĉ ĖďąĒĘćąĒĒĤ ćĪĉĆčėďĪć
ĔąĐġěĪć ėą Ĩ ĆĊČďēĒėąďėĒčđ Ğē Ĩ
ĉĘċĊćąċĐčćčđČēĈĐĤĉĘĒąĈĪĈĪĨĒĪĜ
ĒĪĖėġìąĖćēĨģĊęĊďėčćĒĪĖėģđĊėēĉ
ĖďĐąĉąĨĔĕĤđĘďēĒďĘĕĊĒěĪģĖďĐąĉĒĪ
ĝčđėąĉēĕēĈčđĖčĖėĊđąđĞēćčďē
ĕčĖėēćĘģėġ ėĊĚĒēĐēĈĪģ ĖďąĒĘćąĒĒĤ
ĖĪėďĪćďč ąĆē ČĪĒčěĪ ēďą ČąĐčĝąģ
ĜčĖġ Ĕĕč ěġēđĘ ĆĪĐġĝ ďēđęēĕėĒčđ
ėąĔĕēĖėčđĘćčďēĕčĖėąĒĒĪ

õēĆēėą ĖčĖėĊđč 0DQX6FDQ ČąĖĒēćąĒą Ēą ČĜčėĘćąĒĒĪ ćĪĉĆčėēĈē ćĪĉ ĐģĉĖġďēī ĉēĐēĒĪ ćčĔĕēđĪĒģćąĒĒĤ ć
ĪĒęĕąĜĊĕćēĒĪĎēĆĐąĖėĪĖĔĊďėĕąóĖďĪĐġďčćĪĉĒēćĐĊĒčĎĈĊđēĈĐēĆĪĒďĕēćĪĔēĈĐčĒąĨĪĒęĕąĜĊĕćēĒĊćčĔĕēđĪ
ĒģćąĒĒĤėēćĪĉćĊĒēČĒčĚĖĘĉčĒĉēĐēĒĪćĪĉĆčćąĨėġĖĤćčĔĕēđĪĒģćąĒĒĤđĊĒĝēīĪĒėĊĒĖčćĒēĖėĪĒĪċćĪĉĕĊĝėč
īīĔēćĊĕĚĒĪ÷ąďęēĕđĘĨėġĖĤĘĒĪďąĐġĒčĎđąĐģĒēďćĊĒēČĒčĚĖĘĉčĒĪćĊĒčĖėąģėġćčĉčđčđčĔĕčĖďąĒĘćąĒĒĪ
ćÜüĔĕēđĊĒĤĚ
ôĕēěĊĖĪĉĊĒėčęĪďąěĪīĖčĖėĊđēģ0DQX6FDQĔĕēĚēĉčėġĒąĖėĘĔĒčđĜčĒēđ
ĿòĊēĆĚĪĉĒēĔĪĉĒĊĖėčĉēĐēĒģĉēĖďąĒĊĕąĖčĖėĊđč
ĿïąđĊĕąČĖĊĒĖēĕēđČĜčėĘĨČēĆĕąċĊĒĒĤćĪĉĆčėďĘćĊĒĪďēĒćĊĕėĘĨĎēĈēćĘĒĪďąĐġĒčĎmĚĊĝ}Ğē
ĔēĕĪćĒģĨėġĖĤČĪČĕąČďēđĘČąĚčĞĊĒĪĎĆąČĪĉąĒčĚ
ĿöĔĕąěġēćĘĨąĐĈēĕčėđćĪĉĔēćĪĉĒēĉēĒąĐąĝėēćąĒčĚĔĕēęĪĐĪććČąĐĊċĒēĖėĪćĪĉČąĖėēĖĘćąĒĒĤ
ĖčĖėĊđčĪĉĊĒėčęĪďąěĪī

0DQX6FDQěĊ
•÷ēĜĒąėąĝćčĉďąĪĉĊĒėčęĪďąěĪĤ
•èĪĈĪĨĒĪĜĒĪĖėġ ćĪĉĖĘėĒĪĖėġďēĒėąďėĘĖĔēćĊĕĚĒĊģĖĊĒĖēĕą
•ÜĒėĊĈĕēćąĒĪĖėġĘĆĪĐġĝĪĖėġĖčĖėĊđďēĒėĕēĐģĉēĖėĘĔĘėąĪĒĉĘĖėĕĪąĐġĒčĚĖčĖėĊđĤďčđ
ĒĊēĆĚĪĉĒąėēĜĒąĪĉĊĒėčęĪďąěĪĤďēĕčĖėĘćąĜĪć
•ôĕēĖėēėąėąČĕĘĜĒĪĖėġĘďēĕčĖėĘćąĒĒĪ
•öėąĆĪĐġĒąĔĕąěĊČĉąėĒĪĖėġČąĆĘĉġĤďčĚĔēĈēĉĒčĚĪďĐĪđąėčĜĒčĚĘđēć ćĪĉr&ĉēr&
•ôēėĕĪĎĒąĖčĖėĊđąĝčęĕĘćąĒĒĤ
•òĊđēċĐčćĪĖėġĔĪĉĕēĆďč
•ôĕēĖėēėąđēĒėąċĘ
•ôĪĉėĕčđďąĚĚ

ñčĒąĉąĨđē
ĒēćĪđēċĐčćēĖėĪ
ĉĐĤçąĝēĈēĆĪČĒĊĖĘ

ïąĕėąĔĕčĖĘėĒēĖėĪ

üĊĕĒĪĈĪć
ðĘěġď
õĪćĒĊ
ïíÝç

ëčėēđčĕ

úąĕďĪć

ðġćĪć
÷ĊĕĒēĔĪĐġ

üĊĕďąĖč

úđĊĐġĒčěġďčĎ

ôēĐėąćą

çĪĒĒčěĤ
ÜćąĒēùĕąĒďĪćĖġď
øċĈēĕēĉ

ïĕēĔčćĒčěġďčĎ

éĒĪĔĕē

üĊĕĒĪćěĪ

ìąĔēĕĪċċĤ

ñąĕĪĘĔēĐġ

ñčďēĐąīć
úĊĕĖēĒ

ïíÝç

èēĐēćĒčĎēęĪĖ

ðġćĪć

õĊĈĪēĒąĐġĒčĎēęĪĖ

óĉĊĖą

óĖĒēćĒĪćĘČĐč
÷čđĜąĖēćēēďĘĔēćąĒą
ėĊĕčėēĕĪĤøďĕąīĒč

1000+

500+



ćĘČĐĪćČćĸĤČďĘ

ĆąČēćčĚĖėąĒěĪĎ:L)L

ėēĜēďĔĕčĖĘėĒēĖėĪćøďĕąīĒĪ

300+



1 000+

ĖĔĪćĕēĆĪėĒčďĪćĤďĪēĆĖĐĘĈēćĘģėġ
ďĐĪĨĒėĪćĔēćĖĪĎďĕąīĒĪ

ĕĊĈĪēĒąĐġĒĪēęĪĖč

ďĐĪĨĒėĪć

öô÷óçmÜĒęēďēđ}
  
ïčīććĘĐçēĐēĉčđčĕĖġďą
VDOHV#LQIRFRPXD•LQIRFRPXD

