ALACSONY KARBANTARTÁSI IGÉNY, VÁLLALATI TELJESÍTMÉNY
Ön is a lehető legnagyobb megbízhatóságot és a legjobb teljesítményt várja vezeték nélküli hálózatától, amely könnyen üzemeltethető és a megfelelő támogatással is rendelkezik? A kiskereskedelemben kapható otthoni használatra szánt, kedvező árú WLAN
eszközök teljesítménye nem olyan, amire vállalkozása támaszkodhatna. Ezért dobta piacra a Zebra a WiNG EXPRESS-t, mely
rendelkezik mindazon funkciókkal, amelyekre a kis vagy közepes méretű vállalkozásnak szüksége van. Ugyanakkor a bevezetése
és üzemeltetése jóval egyszerűbb, mint a nagyvállalati hálózatoké. A WiNG Expressz segítségével élvezheti a vezeték nélküli hozzáférés szabadságát és gyorsaságát, amit egy olyan hálózat kínál, amely a vállalkozásával együtt növekedhet.
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Valódi vállalati WLAN
teljesítmény kis- és
közepes vállalkozások
(KKV) számára 1-1024
hozzáférési ponttal.
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Nagy teljesítményű
hálózat, amely percek
alatt és egyszerű módon
üzembe helyezhető.

Lehetőséget biztosít
arra, hogy a kis- és
közepes vállalkozások
üzleti igényeivel együtt
növekedjen.

A WiNG EXPRESS PORTFOLIÓ
Függetlenül attól, hogy éppen 1 vagy akár 1000 hozzáférési pontra van
szükség, a WiNG EXPRESS portfoliónkat úgy állítottuk össze, hogy a kis
és közép vállalatok igényét maradéktalanul kielégítse. A beltéri, és kültéri
hozzáférési pontok széles választékának köszönhetően megtalálható
az alkalmazási környezetnek megfelelő WiNG EXPRESS modul.
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Nagy teljesítményű
analitika egyszerűen
kezelhető interfésszel,
amely pontosan mutatja
a hálózat teljesítményét,
és hogy miként lehet a
lehető legjobbat kihozni
belőle.

A KKV-k számára vonzó
árak anélkül, hogy a
nagyvállalati méretű
WLAN teljesítmény
csökkenne.

WiNG EXPRESS KONTROLLEREK

NX 7510E

VX 9000E

 xpress Manager
E
Akár 1024 hozzáférési pont
64 hozzáférési pont licencet
tartalmaz

 irtuális Express Manager (szoftver)
V
Akár 10000 hozzáférési pont
64 hozzáférési pont licencet
tartalmaz

Wing Express Access Point-OK

AP6511E

AP6521E

AP6522E

AP6562E

AP7522E

Wallplate
802.11n
300 Mbps-ig
2x2 MIMO

beltéri
802.11n
300 Mbps-ig
2x2 MIMO

beltéri
802.11n
600 Mbps-ig
2x2 MIMO

kültéri
802.11n
600 Mbps-ig
2x2 MIMO

beltéri
802.11ac
867 Mbps-ig
2x2 MIMO

AP7502E
Wallplate
802.11ac
867 Mbps-ig
2x2 MIMO

Vállalati szintű Wifi megoldás kis-és középvállalkozások számára!
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