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WYZWANIE

CO NAS WYRÓŻNIA?

Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie życie bez elektronicznej komunikacji,
bez dostępu do sieci? Na ten moment wydaje się to raczej niemożliwe.
Niestety często i niebezpodstawnie tego typu usługi, zwłaszcza na wiekszą
skalę, kojarzone są z ogromną ilością drogiego sprzętu, skomplikowanymi
wdrożeniami, koniecznością zatrudnienia i utrzymania całego działu IT,
wykupieniem drogich usług serwisowych i skomplikowanymi systemami do
zarządzania całością rozwiązania. Niewielkie przedsiębiorstwo z pewnością nie
poradziłoby sobie z takimi wymaganiami. Czy jest jednak coś, co możemy w tej
sytuacji poradzić?
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ZALETY

WIEDZA DOŚWIADCZENIE ŚWIADOMOŚĆ

Gwarancja pasma i jakości usług Wireless LAN,
Cisco Meraki, czyli zaawansowane i jednocześnie bardzo uniwersalne
rozwiązanie przeznaczone do budowy scentralizowanego systemu dostępu
bezprzewodowego (Wireless LAN, Wi-Fi Mesh) oraz centralnego zarządzania
rozproszoną siecią Wi-Fi. Pozwala ono na zbudowanie niewielkiej sieci
internetowej, gdzie każdy jej element: WiFi, switching oraz security są
zarządzane z jednego miejsca – z chmury. Najistotniejsze w tym rozwiązaniu jest
to, iż całe zarządzanie odbywa się z poziomu chmury. Wszystkie urządzenia
niezależnie od tego, gdzie są zlokalizowane i jak są rozmieszczone, mogą być
zarządzane zdalnie. Jedynym warunkiem jest podłączenie do Internetu,
ponieważ urządzenia końcowe muszą mieć dostęp do serwerów Meraki, czyli
panelu zarządzajacego. System Cisco Meraki działa pod nadzorem
kontrolerów rozmieszczonych w chmurze obliczeniowej i udostępnia usługi
Cloud Managed Wireless, wykorzystując bezpieczne (m.in. spełniające
standardy PCI-DSS, HIPAA) i niezawodne (SLA-99,99%) centra danych.
Dodatkową zaletą jest skalowalność rozwiązania – w każdej chwili ilość sprzętu
możemy zwiększyć badź zmniejszyć.

Wbudowane systemy: Firewall, WIPS, Antywirus,
Rozpoznawanie aplikacji: możliwość filtracji ruchu i treści,
Kontrola dostepu WiFi: NAC, planer czasu dostepu do WiFi,
Wbudowane mechanizmy „Hot-Spot” i „Gosc” (możliwość udostępniania usług
płatnych),
Redundancja „cloud” WiFi kontrolerów, SLA-99,99%,
Bezpieczeństwo wg standardów HIPAA, PCI-DSS,
Geolokalizacja urządzeń /wykrywanie obcych AP,
Serwis i wsparcie 24/h.

