
Špičkové řeŠení Wi-Fi sítí
s extrémním důrazem na spolehlivost a bezpečnost

ARUBA WLAn
	 ArubA	poskytuje	velice	rychle	implementovAtelnou	A	škálovAtelnou	bezdrátovou	
	 infrAstrukturu	využívAjící	nový	stAndArd	802.11Ac	(tzv.	GiGAbit	Wi-fi).

	 ArubA	se	vyznAčuje	svou	jednoduchostí	A	flexibilitou	nAsAzení	pomocí	inteliGentních	
	 přístupových	bodů	s	možností	využití	centrAlizovAného	mAnAGementu.

neJvĚtŠí vÝHoDY ARUBA WLAn
•	 	high	density	deployment	–	i	nejlacinější	Ap	zvládá	

minimálně	35	zařízení	na	rádio.
•	 	instant	Ap	–	naprosto	geniální	koncept,	který	zákazníkům	

nabízí	ušetření	peněz	při	zachování	kvality	Aruba	networks.
•	 	o	74%	lepší	sjednocený	komunikační	výkon	přes	Wi-fi	-	

Qos	pro	hlas	a	video	(microsoft	lync,	voip,		
Apple	tv	apod.).

•	 	802.11	ac	standard	pro	indoor	i	outdoor	nasazení		
(jediná	na	světě).

•	 	poskytování	Wi-fi	přístupu	a	cílené	reklamy	pro	hosty,	
byod	zabezpečení	s	pomocí	mdm	řešení	třetích	stran.
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SPOLEHLIVOST BEZPEČNOST OCHRANA INVESTIC

Vysoký důraz na kvalitní 
zpracování

Standardní zabezpečení WPA2 
možnost rozšířit na SuiteB

Maximální flexibilita řešení  
(síť roste s Vámi)

Nízké náklady na správu sítě
Automatická detekce útoků na síť 

a její klienty + jejich ochrana

Možnost nasazení do 
infrastruktury  

od jakéhokoli výrobce

Life Time Warranty Automatická detekce Rogue AP
Všechna AP obsahují spektrální  

analyzátor zdarma

High density deploement
Automatická autorizace AP 
připojovaných ke kontroleru

AP jsou certifikována “Wi-Fi 
certified 802.11a/b/g/n/ac”

Grance propustnosti – QoS pro 
hlas a video na 7-mé vrstvě

Aplikační firewall integrovaný 
v kontroleru

Všechna indoor AP potřebují 
pouze PoE napájení (802.3 af), 

popř. externí AC/DC

Špičkový Fast Roaming
Všechna AP jsou ultra-tenkými 

klienty (kontrolerové řešení)

Unikátní možnost provozovat 
Instant Variantu kdykoli 
s kontrolerem a bez něj

Špičkové tecHnoLoGie
	 device	finGerprintinG:	 	automatická identifikace zařízení přistupujících 

do WLAN sítě.

	 role-bAsed	mAnAGement:  správa zařízení založená na definování rolí (velké 
zjednodušení pro správu velkého množství uživatelů).

	 fAst	roAminG:	 	předávání konektivity mezi AP, aniž by došlo 
k rozpadu spojení (včetně videa a VoIP).

	Arm	(AdAptive	rAdio	mAnAGement):  automatické přizpůsobení výkonu dle druhu 
připojovaného zařízení, automatické ladění sítě, 
automatická ochrana proti rušení.

	 bAnd	steerinG:  vnucení zařízením pásmo, ve kterém budou pracovat 
nejefektivněji.

	 AirtimefAirness:  automatická optimalizace spojení připojených 
zařízení v síti - žádné z nich nesnižuje propustnost 
sítě ostatním.

	 clientmAtch:	 	unikátní patentovaná technologie, která se stará 
o optimální využití výkonu sítě a tím výrazně zvyšuje 
spokojenost uživatelů.
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kvALiFikAční otázkY 

	 je	vAše	WlAn	nAvrženA	tAk,		
	 Aby	zvládlA	nárůst	mobilních	zAřízení	A	AplikAcí?
  Inteligentní Aruba WLAN redukuje zdroje rušení (Bluetooth, mikrovlná trouba, sousední 

WiFi sítě apod.), optimalizuje latenci (týká se citlivých aplikací, jako je přenos hlasu, videa), 
zvyšuje propustnost sítě (obsloužení více zařízení za stejný čas vede k maximální spokojenosti 
uživatelů).

	 	máte	v	tomto	roce	rozpočet	nA	rozšíření		
nebo	obnovení	bezdrátové	sítě	lAn?

  Aruba WLAN je velice často cenově dostupnější ve srovnání s rovnocennými nabídkami jiných 
výrobců, nastavit ji lze během několika minut a nevyžaduje několikanásobnou správu konzolí 
nebo dalších síťových zabezpečení.

	 	máte	ve	své	síti	cisco	technoloGii,	která	se	blíží	ke	konci	své	životnosti?
  Pomocí Aruba technologií ClearPass (Access Management System) a AirWave network 

management získáte kompletní přehled a úplnou kontrolu nad mobilními zařízeními a uživateli 
přistupujícím do sítě. Naprostým unikátem je, že tyto Aruba technologie pracují na jakékoliv 
stávající síti od jakékoholiv výrobce. 

	 	už	jste	měřili	návrAtnost	vAšich	investic	do	ethernetové	sítě?
  Naši zákazníci potvrdili, že nejméně 50% jejich drátových ethernet portů a kabelových výstupů 

nikdy nepoužili. Například KPMG snížila své globální síťové investiční náklady o $2 miliony 
a provozní náklady o $760,000 díky nasazení Aruba WLAN řešení.

více na eprin.cz

Sociální sítě: twitter,	facebook,	linkedin,	Google

Celosvětové finanční instituce:	Goldman	sachs,	
Amex,	ubs,	kpmG,	fdic,	bbvA

Největší pojišťovny:	Allstate,	progressive,		
farmers,	Great	American

4000 + nemocnice / kliniky: boston	medical,		
uk/france	nhs,	samsung	medical	aj.
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vALiDAce 
• Vedoucí pozice Gartner Magic Quadrant a IDC
• Nejrychleji rostoucí výrobce WLAN řešení - číslo jedna ve standardu Gbit Wi-Fi
• Suite B – nejvyšší stupeň zabezpečení
• FIPS 140-2, Common Criteria EAL - 4, ICSA – certified security
•  Globální spolupráce (optimalizace funkčnosti) se společnostmi Apple, Palo Alto, Honeywell, 

Ekahau, Juniper atd.

oBcHoDní tvRzení 
“použili	jsme	cisco	zAřízení,	jAko	stAndArd	pro	nAše	síťové	infrAstruktury.“
Více než 90% zákazníků Aruba jsou také Cisco zákazníci. Vybrali si Arubu jako svou dodavatelskou 
WLAN, protože Aruba WLAN řešení nevyžaduje žádné upgrady sítě a je na 100% kompatibilní 
s Cisco kabelovými sítěmi, stejně jako přenos hlasu přes IP, bezdrátové kapesní zařízení 
a AAA řešení. 

„již	jsme	s	dAlšími	dodAvAteli	upGrAdovAli	síť	nA	802.11n/802.11Ac.“
Management a bezpečnostní řešení od Aruby přináší větší efektivitu do všech sítí od jakéhokoliv 
dodavatele, a ne pouze do své vlastní sítě. ClearPass software usnadňuje bezpečnou integraci 
jakéhokoliv zařízení do libovolné sítě včetně její správy. AirWave management poskytuje viditelnost 
koncových bodů napříč kabelovými a bezdrátovými sítěmi od různých dodavatelů.

„vyhovuje	nám	nAše	stávAjící	802.11A/b/G/n	síť,	nepotřebujeme	nic	měnit“
Wi-Fi síť nemůže zvládnout dnešní multimediální aplikace a masivní příliv korporátních a osobních 
mobilních zařízení. Aruba WLAN optimalizovala podporu obou standardů 802.11n a nového 
802.11ac, které zajišťují více než 10 ti násobnou rychlost a výkonnost starších Wi-Fi sítí, čímž je 
zajištěna podpora stále se rozrůstající podpory mobilních zařízení a aplikací.

PEOPLE MOVE – NETWORKS MUST FOLLOW 
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