PRZEGLĄD ROZWIĄZANIA

Aruba Instant On dla małych firm
Wi-Fi zapewniające
przewagę konkurencyjną

Istnieje wiele rodzajów małych
firm – od butików z odzieżą i
hoteli po kawiarnie i start-upy
technologiczne.

Coś jednak je łączy. Szybkie i niezawodne Wi-Fi uatrakcyjni
każdą wizytę. Wyraźny dźwięk podczas rozmowy
konferencyjnej czy proste udostępnianie zdjęć najnowszego
zakupu robią ogromną różnicę dla pracowników i klientów.

W kwestii operacji zawsze działająca mobilność i aplikacje
zwiększają zaangażowanie i produktywność pracowników.
Gdy Twoi klienci i pracownicy są zadowoleni, Ty możesz
skupić się na tym, co najważniejsze – rozwoju firmy.

Poznaj punkty dostępu Aruba Instant On

AP11

AP15

AP11D

AP12

BIURKO/ŚCIANA

WEWNĄTRZ

Niezwykła prędkość i wydajność!

AP17
NA ZEWNĄTRZ

Rozwiązania Aruba Instant On
zapewniają wysoce wydajne i
bezpieczne Wi-Fi w
atrakcyjnej cenie.
Dzięki modelom stworzonym do
używania w pomieszczeniach i na
zewnątrz, w branży hotelarskiej i
domowych biurach, każdy znajdzie
opcję dla siebie.

WIDOCZNA WYDAJNOŚĆ
Jeszcze szybszy Internet i aplikacje

BEZPROBLEMOWE SERFOWANIE
Inteligentna technologia mesh
działająca w całym pomieszczeniu

17 LAT INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
Od przedsięwzięcia do SMB. Nowe punkty dostępu
Aruba Instant On kontynuują dziedzictwo firmy

Poznaj aplikację mobilną
Konfiguracja, monitorowanie sieci i
zarządzanie nią nigdy nie było tak proste.
W przypadku Instant On potrzebujesz tylko
urządzenia z systemem iOS lub Android.
Konfiguracja sieci jest tak prosta, jak 1, 2, 3.

PEŁEN OBRAZ NA
WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

SPRZEDAWCY DETALICZNI

Stworzone z myślą o współczesnej transformacji cyfrowej

Sieć w sklepie
Dla sprzedawców detalicznych łączność z siecią,
bezpieczeństwo i dostęp do Internetu są krytycznymi
wymogami operacyjnymi. Systemy punktów sprzedaży (PoS),
lista płac, kontrola inwentarza, dostęp dla gości i inne usługi
przyczyniają się do rozwoju firmy. Bezprzewodowa sieć w
sklepie jest kluczowa zarówno dla pracowników, jak i
kupujących – dopóki nie przestanie działać.

Prosta konfiguracja Wi-Fi dla gości i pracowników

AP11

Punkt dostępu Aruba Instant On AP11 to idealne
rozwiązanie dla małych butików, biur nieruchomości czy gabinetów stomatologicznych. Otrzymujesz efektywne
kosztowo i proste w zarządzaniu rozwiązanie Wi-Fi
stworzone z myślą o obsłudze urządzeń mobilnych,
Internetu rzeczy i potrzebach w zakresie bezpieczeństwa w
dzisiejszym ruchliwym środowisku komercyjnym.

BRANŻA HOTELARSKA

Idealne rozwiązanie dla gości i personelu

Wi-Fi z osobistych charakterem

Świetne doświadczenie za każdym razem
Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały pensjonat, czy
najpopularniejszy hotel butikowy w mieście, rozumiemy, że
doświadczenie gości napędza potrzebę szybkiego, bezpiecznego
i konfigurowalnego dostępu bezprzewodowego. Wolne
połączenie czy niewielki zasięg sieci Wi-Fi może obniżyć ocenę
gości z pięciu gwiazdek na cztery lub mniej.
Punkty dostępu Aruba Instant On AP11D, AP12 i AP17 to idealne

AP12

AP11D

AP17

rozwiązania dla przestrzeni wymagających niezawodnego
dostępu i zasięgu sieci wewnątrz oraz na zewnątrz, które
zapewniają niezakłócone doświadczenie Wi-Fi. Otrzymujesz
skuteczne kosztowo rozwiązanie Wi-Fi stworzone, aby zapewniać
zadowolenia personelu i gości. A co najważniejsze, proste
dostrajanie oprogramowania zapewnia zgodne działanie Netflixa
i kamer ochrony, kluczowych systemów i innych
systemów operacyjnych.

PROFESJONALNE BIURO

Idealne rozwiązanie dla Wi-Fi dużej gęstości

Widoczna wydajność

Twoje biuro musi działać
Rozpoczynając prowadzenie firmy, musisz podjąć tysiące decyzji,
które zabierają Twój cenny czas. Na szczęście posiadasz już
podstawy zapewniające sukces: wysoce wydajne laptopy,
interaktywne narzędzia do wideokonferencji oraz sieć
bezprzewodową obsługującą najnowszy bezprzewodowy
Internet rzeczy – telewizory Apple na wystawach,
bezprzewodowe drukarki i wiele więcej.

AP15

Rozwiązanie Aruba Instant On AP15 spełnia wszystkie te wymogi.
Zostało stworzone z myślą o miejscach pracy o gęstym
rozmieszczeniu urządzeń, w których preferowane są urządzenia
mobilne, a rosnąca liczba punktów końcowych, aplikacji w
chmurze oraz duża ilość danych muszą działać na tyle
skutecznie, aby zapewniać jak największą wydajność
pracowników i urządzeń. Wszystko to z chroniącymi dane
funkcjami bezpieczeństwa, niezależnie od pełnionej roli.

Dlaczego warto wybrać
rozwiązanie Aruba Instant On?
Aby utrzymać konkurencyjność we
współczesnym cyfrowym świecie,
małe firmy, tak jak duże
przedsiębiorstwa, wdrażają
innowacyjne rozwiązania, które
tworzą wartość, redukują koszty,
ograniczają ryzyko i budują
zaufanie klientów. Sieć
bezprzewodowa powinna być
ostatnią sprawą na Twojej głowie.

Z Aruba Instant On zyskujesz połączenie światowej klasy
najlepsze możliwe doświadczenie informatyczne
wydajności, bezpieczeństwa sieci, prostej konfiguracji oraz
i użytkownika.
oprogramowania do zarządzania, które spełniają wszystkie
potrzeby małych firm. Nabywasz również sprzęt i
oprogramowanie klasy premium zapewniające skalowalność,
efektywność kosztową oraz wsparcie rozwoju powstających
aplikacji i Internetu rzeczy, które jednocześnie zapewniają
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