O krok napřed
s rychlejší WiFi
Jednoduché bezdrátové
připojení standardu ac

Jednoduchý přechod na bezdrátový
standard 802.11ac
Vyšší rychlosti sítí, větší dosah, lepší stabilita a nižší spotřeba
energie. To jsou bezdrátová řešení od společnosti ZyXEL. Ucelená řada
bezdrátových přístupových bodů ZyXEL s podporou standardu
802.11ac, disponující špičkovým výkonem a využívající nejnovější
poznatky na poli bezdrátových technologií, umožňuje snadný a rychlý
přechod na tento nový standard konektivity všem společnostem.

Desatero důvodů k zakoupení
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Pro každého něco
Ať už potřebujete přístupový bod pro malou
bezdrátovou síť s několika zařízeními nebo chcete
poskytovat souběžné bezdrátové připojení stovkám
zařízení v rozsáhlé a komplexní síti, v naší nabídce
najdete produkt, který dokáže splnit vaše požadavky.
Dokážeme vám nabídnout vhodné řešení bez ohledu
na to, jestli je vaším hlavním kritériem výkon nebo cena.
Přizpůsobeno vašim potřebám
Protože známe výzvy a problémy, kterým společnosti
se svými bezdrátovými sítěmi musí čelit, můžeme
na základě těchto vědomostí s jistotou prohlásit,
že naše portfolio produktů s podporou standardu
802.11ac umožňuje vytvořit řešení vyhovující
veškerým firemním potřebám. Pokud se například
snažíte vytvořit bezdrátovou síť, která dokáže obsloužit
velké množství současně připojených zařízení, nebo
pokud chcete dočasně rozšířit bezdrátové pokrytí
v konferenčním sále pro jednorázovou akci či se
snažíte pokrýt bezdrátovým signálem venkovní
prostory – vždy pro vás budeme mít řešení.
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Vysoký výkon
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Jednodušší přechod na standard 802.11ac

Portfolio produktů ZyXEL s podporou standardu
802.11ac, založené na nejnovější generaci technologie
Wi-Fi, nabízí rychlosti až 1,75 Gb/s pro rychlé, spolehlivé
a rozsáhlé pokrytí bezdrátovým signálem.

Přechod z tradičních bezdrátových technologií je
s produkty ZyXEL maximálně jednoduchý. Začít používat
dosud nejvyspělejší Wi-Fi připojení je díky automatické
konfiguraci IP adresy rychlé a snadné, ať už je přístupový
bod nainstalovaný na stěně nebo na stropě.
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Rychlé nasazování
Technologie ZyXEL APFlex™ zjednodušuje instalaci
přístupových bodů prostřednictvím detekce síťového
prostředí a automatického nastavení konfigurace –
bezproblémově se začlení do síťového prostředí,
aniž by bylo nutné provádět přípravu před instalací.
IT oddělení tak díky eliminaci časově náročné ruční
konfigurace IP adres získají čas na důležitější úkoly.
Jednotná montáž
Řada WAC6100 používá stejný montážní držák jako
řada NWA5000, takže při přechodu na standard
802.11ac stačí jednoduše demontovat původní
přístupový bod a namontovat nový.
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ZyXEL One Network
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Robustní zabezpečení

Vysoce efektivní síť
Technologie společnosti ZyXEL, obzvláště při použití
v kombinaci s bezdrátovými Wi-Fi kontroléry ZyXEL,
zaručují nejlepší možný komfort pro všechny uživatele.
Vyrovnávání zátěže správcům dovoluje omezit počet
klientů přidružených k jednotlivým přístupovým
bodům, zatímco řízení klientů nasměruje uživatele
do méně zahlceného Wi-Fi pásma se silnějším
bezdrátovým signálem. Anténa zlepšuje celkovou
účinnost sítě a přináší užitek všem připojeným
zařízením a uživatelům.

10

Instalace a údržba bezdrátové sítě může být velmi
pracná. Proto nabízíme řešení ZyXEL One Network,
tvořené nástroji ZON Utility, ZyXEL AP Configurator
a ZyXEL Wireless Optimizer. Tyto nástroje, které
zjednodušují konfiguraci a správu sítě i řešení
případných potíží, představují pouze několik
z mnoha způsobů, jakými řešení ZyXEL One Network
zefektivňuje a centralizuje budování sítí.

S příchodem nových síťových hrozeb jsme zvýšili
zabezpečení našich přístupových bodů. Naše
nejmodernější přístupové body podporují různé metody
ověřování a zahrnují také izolaci klientů na 2. vrstvě
přístupového bodu, která zabraňuje, aby vaše zařízení
a k němu připojené prostředky viděli ostatní připojení
uživatelé. S takto zesíleným zabezpečením máte jistotu,
že vaše důvěrná data budou vždy v bezpečí.
Vysoká kvalita a odolnost
Kvalita našich produktů je pro nás prvořadá.
Drobné detaily mohou představovat obrovský
rozdíl – například stínění na ochranu před rušením,
chladící podložky na ochranu před přehříváním
a směrování toku vzduchu ke strategicky umístěným
větracím otvorům. Vzhledem k tomu, že našemu
designu a kvalitě zpracování bezmezně důvěřujeme,
standardně nabízíme omezenou doživotní záruku.

Měníme definici síťové integrace
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