
 Wszystko dla Gości.
Bezproblemowa łączność 
WiFi w dowolnym miejscu 
i czasie.

Sektor usług HoReCa
Prezentacja rozwiązań 



Już teraz goście hotelowi postrzegają Wi-Fi jako jedno z najważniejszych kryteriów przy 

wyborze hotelu. Klienci oczekują dostępu do internetu, obsługi strumieni multimedialnych, 

usługi przechowywania i przesyłania wiadomości w chmurze - czyli usług wymagających 

niezawodności w dostępie do internetu. Słabe połączenia bezprzewodowe wpływają na 

ilość niezadowolonych klientów i wskaźnik ponownych wizyt. Dzięki ponadprzeciętnym 

możliwościom przełączników, sieci bezprzewodowych i bram zabezpieczających oraz 

globalnych usług i wsparcia doświadczonych partnerów lokalnych – rozwiązania marki Zyxel 

umożliwiają generowanie przychodów oraz oferowanie wyższego poziomu usług dla klientów. 

W latach 2014-2016 ponad 6200 hoteli wybrało produkty marki Zyxel oferując tym samym 

efektywne rozwiązania dla ponad 201 tysięcy pokoi hotelowych.
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Lepszy poziom usług dla 
klientów 
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pokoi201,000+
6,200+ 

Osiągnięcia firmy Zyxel w sektorze usług HoReCa w latach 2014-2016

Wdrożone rozwiązania 
usługowe w ponad

hotelach



Bezproblemowa obsługa Internetu wpływa na 

poziom zadowolenia gości z oferowanej usługi 

hotelowej. Wysoka wydajność łącza Wi-Fi stwarza 

nowe możliwości generowania przychodów za 

pośrednictwem dodatkowych usług, takich jak  obsługa 

kamer, telefonów, filmów na życzenie, strumieni 

multimedialnych, promowania ofert oraz obsługę 

nowoczesnych technologii np. inteligentnych lodówek 

lub zamków do drzwi. 
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•	Bezproblemowa komunikacja bezprzewodowa wraz 

z kompleksową ofertą produktów

•	Spersonalizowane rozwiązania dla różnych sektorów 

usług.

•	 Terminowe wdrożenia umożliwiające profesjonalną 

realizację.

•	Eksperci sieciowi rozwiązujący skomplikowane 

zagadnienia nowoczesnych wdrożeń.

5 najważniejszych udogodnień dla podróżnych (wyniki badań Merrill zwryfikowane przez Expedia).
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Rabaty

%
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Darmowy parking

P
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Punkty lojalnościowe
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ŚniadaniaWi-Fi

Sieć Wi-Fi wpływa na 
poziom satysfakcji klientów

 Rozwiązania Zyxel 
dla sektora usług 
HoReCa
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W pokoju Lobby/restauracja

Hol Basen

AP zewnętrznySufitowy AP

Naścienny AP Wydajny 
AP 11ac

 Wybierz odpowiednie 
rozwiązanie WiFi dla 
Twojego Biznesu
Produkty Zyxel potrafią doskonale dostosować się do 

każdego rodzaju pomieszczeń. Zyxel oferuje na przykład 

urządzenia montowane pod sufitem, na ścianie lub 

imitujące czujnik dymu. Dzięki temu klienci hotelu mogą 

swobodnie korzystać z internetu na swoich urządzeniach 

mobilnych niezależnie od tego czy przebywają w swoich 

pokojach czy też w innych miejscach hotelu.
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Małe i średnie miejsca
Kafeterie, bistra, kliniki

W kafeteriach , restauracjach lub w klinikach ze 

względu na ograniczoną przestrzeń i relatywnie 

prostą infrastrukturę sieci, najlepiej sprawdzają się 

kompaktowe i funkcjonalne rozwiązania. Kompleksowa 

brama marki Zyxel oferuje podstawowy dostep do 

internetu poprzez sieć bezprzewodową dla urządzeń 

mobilnych takich jak smartfony, tablety oraz laptopy. 

Ponadto dostępna jest opcja autoryzacji użytkowników 

oraz usługa wystawiania rachunków.

 Funkcje i korzyści
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Funkcje •	Wbudowany	serwer	rejestracji	i	logowania

•	Aktualizacja	do	wersji	profesjonalnej

•	Jednoczesna	obsługa	pasm	Wi-Fi	2.4	GHz	i	5	GHz

•	Wbudowany	kontroler	do	zarządzania	wieloma	AP

Korzyści 

dla sektora 

usług 

HoReCa

•	Łatwa	instalacja	WLAN	hotspot

•	Zintegrowane loginy użytkowników i faktury

•	Funkcja promocji (personalizowana strona 

główna)

•	Niższy	koszt	urządzeń	i	zarządzania

•	Nie	wymagane	dodatkowe	urządzenia

•	Przechowywanie danych niezbędnych dla audytu

Korzyści dla 

gości

•	Internet	wszędzie	i	o	każdej	porze

•	Łatwa	rejestracja

•	Określanie	czasu	użytkowania	stosownie	do	

wymagań

•	Obsługa	VPN	dla	klientów	biznesowych

Prezentacja rozwiązań dla sektora usług HoReCa
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2.4 GHz
Dostep Wi-Fi

NAS326
Zapis logów
internetowych

NWA5120 Series
Rozbudowa 
Wi-Fi

GS1900-8HP
Opcjonalny Switch PoE do rozbudowy Wi-Fi
i obsługą wielu punktów dostępowych

SP350E
Drukarka
paragonów

5 GHz
Dostep Wi-Fi

 Przykład
zastosowania

•	Niezawodny		
Internet z usługą 
Firewall

•	Spersonalizowane	
profile rachunków

•	Przechowywanie	
danych zgodnie z 
zaleceniami

Zintegrowana

Brama Hotspot

UAG2100/4100

2 3

1
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Jednoczesna 
obsługa 2.4/5G

Dostęp Wi-Fi

Dostęp SMS

Strona autoryzacji 
www

Telefon

2
3

1
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Nasz hotel Radisson BLU znajduje się w jednym z 

najpiększniejszych obszarów prowincji Ordu. Nasi klienci 

wymagają bezprzewodowego dostępu do internetu, który stał 

się tak niezbędny jak ciepła woda w pokojach. Jako instytucja 

która dba o satysfakcje swoich klientów wyciągneliśmy wnioski 

i powierzyliśmy naszą infrastrukturę ekspertom, czyli firmie 

Zyxel. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników a nasi goście 

cieszą się dostępną w całym hotelu siecią bezprzewodową.

—Coşkun Candaş,

Wiceprezes hotelu Ordu Radisson BLU

Małe i średnie miejsca
Dla hoteli do 500 pokoi

Zapewnienie klientom transmisji strumieni wideo 

w czasie rzeczywistym opartej na protokole IP, 

komunikacji	głosowej	i	innych	aplikacji	takich	jak	IPTV	i	

treści cyfrowe, to nie tylko wyzwanie, ale i konieczność. 

Aby	spełnić	te	wymagania	w	małych	i	średnich	

hotelach, w pierwszej kolejności należy zapewnić 

wydajną i stabilną infrastrukturę z funkcją skalowania 

umożliwiajacą obsługę aplikacji wymagających wysokiej 

przepustowości.

Funkcje •	Szybkie	połączenia	Wi-Fi	do	1.75	Gbps

•	Podwójnie	zoptymalizowane	anteny

•	Skalowalność	zarządzanych	AP

•	Doskonałe	wsparcie	aplikacji	IPTV	z	wieloma	

funkcjami multimedialnymi

•	Lepszy	QoS	z	funkcjami	VLAN	i	multicast

•	Efektywna	wydajność	z	agregacją	

10-gigabitową

•	Pełna	i	zaawansowana	ochrona	sieci

Korzyści 

dla hoteli

•	”Podwójnie zoptymalizowana” antena 

ułatwia planowanie WiFi, ponieważ umożliwia 

instalacje zarówno na ścianie jak i pod sufitem

•	Natynkowe	punkty	dostepowe	obsługują	

PoE i połączenia telefoniczne oraz spełniają 

wymagania instalacyjne obowiązujące 

w pokojach dla gości

•	Większe bezpieczeństwo połączeń z internetem 

dzięki funkcji firewall

Korzyści 

dla gości

•	Bezpieczne	i	łatwe	korzystanie	z	internetu

•	Połączenia	Wi-Fi	wszędzie	i	o	każdej	porze

•	Określanie	czasu	użytkowania	stosownie	do	

wymagań

•	Obsługa	VPN	dla	klientów	biznesowyc

“

 Funkcje i korzyści

”
Prezentacja rozwiązań dla sektora usług HoReCa8
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Jesteśmy bardzo zadowoleni z projektu

wdrożonego przez Tascan Systems GmbH i

produkty Zyxel w pełni spełniają nasze oczekiwania.

Działają bezproblemowo, a nowe urządzenia mogą 

być dodawane w miarę rosnącego zapotrzebowania.

—Michael Eckert
Menadżer IT, Hotele Lindner

“
”

USG310
Unified Security Gateway

—Advanced NXC2500
WLAN 
Controller

NVR
Multicast VLAN

Internet

NWA5123-AC
802.11ac Unified AP

WAC6103D-I
802.11ac Dual-Optimized 

Antenna AP

WAC6103D-I
802.11ac 
Dual-Optimized 
Antenna AP

WAC6103D-I
802.11ac 
Dual-Optimized 
Antenna AP

Hallway/Guest RoomsMeeting RoomLobby

Monitoring & Control Center

Hallway/Guest Rooms

Guest
Rooms

Hallways

Monitor 1
Multicast VLAN

IP Cam 1
Multicast VLAN

Monitor 2
Multicast VLAN

VoIP Phone

IPTV

IP Cam 2 IP Cam 6IP Cam 5IP Cam 4IP Cam 3

GS2210-24HP
L2 PoE Switch

GS2210-24HP
L2 PoE Switch

GS2210-24HP
L2 PoE Switch

XGS4600-32F
L3 Switch with 

10G Uplink

Gigabit Fiber

Gigabit

Gigabit PoE

WAC6103D-I
802.11ac 
Dual-Optimized 
Antenna AP

 Przykład
Zastosowania

Prezentacja rozwiązań dla sektora usług HoReCa 9



Wykorzystując te zaawansowane technicznie 

rozwiązania, możemy efektywnie oferować 

naszym klientom bezpłatny dostęp do 

internetu pozostając w gotowości do przyszłej 

rozbudowy infrastruktury.

— Marianne van der Sterren,

Menadżer HR/IT sieci hoteli Bastion

Posiadamy wiedzę z zakresu usług 24/7 i 

oferujemy dodatkowe korzyści oferując nie 

tylko rozwiązania Zyxel, ale również porady, 

implementację oraz obsługę.

—Bert-Jan Evers, 

Menadżer sprzedaży usług SBit

Średnie i duże miejsca

Goście	odwiedzający	ośrodki	wypoczynkowe	i	hotele	

oczekują wysokiej jakości usług oraz miłej i gościnnej 

atmosfery. Sieć bezprzewodowa dostępna w każdym 

miejscu i o dowolnej porze stała się kluczowym 

czynnikiem wpływającym na poziom satysfakcji oraz 

lojalność klientów.

Dodatkowo klienci korzystają z coraz bardziej 

skomplikowanych aplikacji, które wymagają lepszej 

komunikacji z internetem.

10

Funkcje •	Wysoka	prędkość	Wi-Fi	do	1.75	Gbps

•	Inteligentna	technologia	anten

•	Skalowalność	zarządzanych	AP

•	Doskonałe	wsparcie	dla	aplikacji	IPTV	wraz	z	

wieloma funcjami multimedialnymi

•	Lepszy	QoS	z	wieloma	funkcjami	VLAN	

i multicast

•	Switch	warstwy	L3	z	obsługą	połączeń	

10-gigabitowych

•	Pełna	i	zaawansowana	ochrona	sieci

Korzyści 

dla hoteli

•	Inteligentna antena oferuje możliwie najlepszy 

sygnał w warunkach dużych zakłóceń

•	Większe bezpieczeństwo połączeń z internetem 

dzięki funkcji firewall

•	Wysoka wydajność sieci dzięki agregacji 

10 gigabitowej

•	Firewall	chroni	przed	wewnętrznymi	

i zewnętrznymi zagrożeniami i gwarantuje 

bezpieczne korzystanie z internetu w hotelu

Korzyści 

dla gości

•	Łatwe	i	bezpieczne	korzystanie	z	internetu

•	Komunikacja	Wi-Fi	wszędzie	i	o	każdej	porze

•	Określanie	czasu	użytkowania	stosownie	do	

wymagań

•	Obsługa	VPN	dla	klientów	biznesowych

“

“

”

”

 Funkcje i korzyści

Od operatora usług WiFi

Prezentacja rozwiązań dla sektora usług HoReCa
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 Przykład
zastosowania

10GbE Fiber

Gigabit

Gigabit PoE

Building A
Guest Room

Guest Rooms

Surveillance

Public Area

Swimming
Pool

Building B
Guest Room

Guest Rooms

Surveillance

Public Area

WAC5302D-S
802.11ac 
Wall-Plate AP

WAC6503D-S
802.11ac Smart 
Antenna AP

WAC6553D-S
802.11ac 
Outdoor AP

WAC6103D-I
802.11ac 
Dual-Optimized 
Antenna AP

IPTV

IP Camera

XGS2210-28
L2 Switch with 10G Uplink

XGS2210-28HP
L2 PoE Switch with 10G Uplink

XGS2210-28HP
L2 PoE Switch with 10G Uplink

XGS2210-28HP
L2 PoE Switch with 10G Uplink

WAC5302D-S
802.11ac 
Wall-Plate AP

WAC6503D-S
802.11ac Smart 
Antenna AP

WAC6103D-I
802.11ac 
Dual-Optimized 
Antenna AP

IPTV

IP Camera

XGS2210-28
L2 Switch with 10G Uplink

XGS2210-28HP
L2 PoE Switch with 10G Uplink

XGS2210-28HP
L2 PoE Switch with 10G Uplink

XGS2210-28HP
L2 PoE Switch with 10G Uplink

NXC5500
WLAN Controller

USG1100
Unified Security 
Gateway—Extreme

LACP

Internet

XS3700-24
10G L2+ Switch

XS3700-24
10G L2+ Switch
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Rozwiązanie sieciowe
Nebula cloud

Zyxel oferuje nowe rozwiązanie w technologii chmury. 

System	Nebula	to	idelane	rozwiązanie	do	małych	

i średnich sieci hoteli rozproszonych w różnych 

lokalizacjach.	Dzięki	systemowi	Zyxel	Nebula	

administratorzy mogą kontrolować dostęp do całej sieci, 

zarządzać nią z łatwością i ustanawiać natychmiastowe 

połączenia z poziomu jednego panelu sterowania.

 Funkcje i korzyści

Funkcje •	Łatwe	zarządzanie	z	chmury

•	Niezawodne	i	stabilne	usługi

•	Zdalne	zarządzanie	i	kontrolowanie	

codziennych zadań

•	Łatwe	i	szybkie	monitorowanie	oddziałów	

z poziomu jednego panelu zarządzania

Korzyści dla 

hoteli

•	Urządzenia	sieciowe	Nebula	zostały	

zaprojektowane do bezobsługowych wdrożeń 

i mogą być instalowane bez konieczności 

wysyłania personelu IT do danej lokalizacji.

•	Intuicyjny interfejs oferuje scentralizowane 

zarządzanie wszystkimi urządzeniami 

Nebula	zainstalowanymi	w	hotelach,	

jak i kompleksowy podgląd urządzeń 

i użytkowników.

•	Hotele	z	ograniczonym	personelem	IT	mogą	

nadal w pełni wykorzystywać funkcjonalność 

swojej sieci.

Korzyści dla

gości

•	Korzystanie	z	aplikacji	wymagających	dostępu	do	internetu	z	każdego	miejsca	w	sposób	prosty	

i bez limitów

Prezentacja rozwiązań dla sektora usług HoReCa12
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 Przykład
zastosowania

Server Room

Gigabit Fiber

Gigabit

Gigabit PoE

Internet

IT Manager

Boutique
Hotel

Branch

Branch

Branch

NAP303
802.11ac Smart Antenna 
Cloud Managed AP

NAP303
802.11ac Smart Antenna 
Cloud Managed AP

Nebula
Control Center

NSG100
Cloud Managed 
Security Gateway

Internet 
Traffic

Management 
Traffic

NSW200-28P
Cloud Managed 
PoE Switch with 
10G Uplink

NAP102
802.11ac Dual-Radio Cloud 
Managed AP

NAP203
802.11ac Dual-Optimized 
Antenna Cloud Managed AP

NSW200-28P
Cloud Managed PoE 
Switch with 10G Uplink

NSW100-28P
Cloud Managed PoE 
Switch with 10G Uplink

Hallways

Hallways

HallwaysMeeting Room

13



 WLAN

•	Centralne	zarządzanie	WLAN	i	automatyczne	

wykrywanie punktów dostępowych

•	ZyMesh upraszcza skomplikowane 

i niewygodne instalacje

•	Elastyczne przesyłanie ruchu wraz z trybem 

tunelu i rozgłaszania

•	Kompleksowe generowanie internetowych 

kont dla gości

•	Obsługa wielu metod autoryzacji

NXC2500/NXC5500
Kontroler urządzeń bezprzewodowych

•	 Inteligentna	Antena	Zyxel	zapewnia	większą	

wydajność w każdym miejscu

•	Zaawansowana technologia IEEE 802.11ac 

oferuje	łącznie	1.75	Gbps	przepustowości

•	Najlepsza	na	rynku	czułość	Rx	o	wartości	-102	

dBm

•	APFlexTM, DCS i konstrukcja umożliwiająca 

instalację i montaż bez urządzeń

Seria WAC6500
Dwuradiowy punkt dostępowy 802.11ac 
Unifi ed Pro

Opis produktów

Prezentacja rozwiązań dla sektora usług HoReCa14
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•	Punkt dostępowy 3×3 802.11ac klasy enterprise 

oferujący	łączną	przepustowość	do	1.75	Gbps

•	“Podwójnie zoptymalizowana antena” pozwala 

na optymalizację sygnału przy instalacjach na 

ścianie lub pod sufitem

•	Sylowa i ultra płaska konstrukcja o grubości 32 

mm doskonale komponuje się z nowoczesnymi 

wnętrzami

•	APFlexTM	i	aplikacje	Zyxel	One	Network	

upraszczają i skracają czas instalacji

WAC6103D-I
Dwuradiowy punkt dostępowy 802.11ac z 
podwójnie zoptymalizowaną anteną 3x3

•	Sprytne kablowe i bezprzewodowe rozwiązanie 

sieciowe do pokoju hotelowego

•	Pierwszy na świecie punkt dostępowy 

umożliwiający montaż na ścianie lub 

bezpośrednio w jakimkolwiek dowolnym 

miejscu

•	Wyposażony w inteligentną antenę sprawdzoną 

pod kątem niwelowania zakłóceń z innych 

punktów dostępowych

•	Punkt dostępowy 2×2 802.11ac klasy enterprise 

z	obsługą	łącznej	przepustowości	do	1.2	Gbps

WAC5302D-S
Zintegrowany punkt dostępowy 802.11ac 
typu Wall-Plate

15



•	Montaż na ścianie lub pod sufitem

•	Obudowa z bezpiecznych materiałów

•	2-w-1 tryb niezależny i zarządzany przez 

kontroler 

•	Obsługa	zarządzania	CAPWAP

•	Punkt dostępowy 2×2 802.11ac klasy enterprise o 

łącznej	przepustowości	do	1,2	Gbps	(NWA5123-

AC)

•	APFlexTM	i	aplikacje	Zyxel	One	Network	

upraszczają i skracają czas instalacji

Seria NWA5120
Zintegrowany punkt dostepowy 802.11n/
ac i 11n

Prezentacja rozwiązań dla sektora usług HoReCa16
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•	4	wbudowane	sloty	10G	SFP+	do	łatwej	obsługi	

aplikacji wymagających dużej przepustowości

•	Zapewnia wysoką wydajność dzięki opcji 

fizycznego połączenia 4 urządzeń i 112 portów 

gigabitowych

•	Funkcja dynamicznego routingu ułatwia 

komunikację różnych podsieci i ułatwia 

funkcjonowanie skomplikowanej infrastruktury 

sieciowej

•	Wysoka niezawodność z funcją zasilania 

zapasowego

XS3700-24
24	portowy	przełącznik	10	Gigabitowy	L2+

•	Elastyczne połączenia 10 gigabitowe wraz z 12 

slotami	SFP+,	8	portami	10G	BASE-T	i	4	portami	

SFP+	typu	combo

•	Zestaw	funkcji	warstwy	L2	plus	(L2+)	wraz	ze	

statycznymi	regułami	routingu	i	VRRP

•	Konstrukcja sprzętowa i programowa bez 

pojedynczego punktu powodującego awarię

•	Redundantne moduły zasilania z funkcją 

wymiany podczas pracy

•	Kompleksowe funkcje zabezpieczające 

gwarantujące stałą dostępność sieci

 Przełączniki

Seria XGS4600
28 portowy gigabitowy przełącznik 
zarządzalny	L3	z	4	slotami	SFP+

17



Seria XGS2210
28/52 portowy gigabitowy przełącznik 
L2	z	4	slotami	SFP+

•	Fizyczne połączenie do dwóch urządzeń 

poprzez	sloty	10G	SFP+	

•	Gigabitowa	komunikacja,	plus	cztery	porty	

SFP+	do	łatwej	obsługi	sieci	o	wysokiej	

wydajności

•	Model PoE zgodny ze standardem IEEE 802.3at 

PoE plus i wysokim budżetem zasilania do 

375 W

•	Komunikacja	VLAN	poprzez	przełącznik	

dostępowy, dzięki funkcji statycznego routingu, 

zapewnia szybkie i niezawodne działanie sieci

•	Obsługa funcji sFlow analizująca zachowanie 

klientów i umożliwiająca wykrycie zbyt dużego 

wykorzystania przepustowości

•	Zwiększone bezpieczeństwo sieci dzięki 

ochronie źródłowych adresów IP, DHCP 

snooping,	inspekcji	ARP	i	zabezpieczeniu	

procesora CPU

Seria GS2210
8/24/48 portowy przełącznik gigabitowy L2

•	Połączenia	poprzez	porty	GbE	RJ-45,	GbE	

combo	(RJ-45/SFP)	i	stałe	sloty	GbE	SFP

•	Modele PoE zgodne ze standardem IEEE 

802.3at PoE plus i wysokim budżetem zasilania

•	Obsługa	L2	multicast,	IGMP	snooping	i	MVR

•	Zwiększone bezpieczeństwo sieci dzięki 

ochronie źródłowych adresów IP, DHCP 

snooping,	inspekcji	ARP	i	zabezpieczeniu	

procesora CPU 

•	Filtrowanie	L2,	L3	i	L4,	MAC	freeze,	izolacja	

portów

•	Guest	VLAN	dla	lepszej	separacji	i	kontroli	

dostępu
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Seria GS1920
24/48 portowy gigabitowy przełącznik 
zarządzalny typu Smart

•	Porty	GbE	RJ-45,	GbE	combo	(RJ-45/SFP)	

i	stałe	sloty	GbE	SFP

•	Modele PoE zgodne z IEEE 802.3at PoE plus 

i budżetem zasilania o mocy 375 W

•	Niezawodna	dostępność	sieci	

z zabezpieczeniem przed zapętleniem 

i ochroną CPU

•	RADIUS,	statyczne	przekazywanie	

MAC		i	autoryzacja	802.1X	dla	większego	

bezpieczeństwa sieci
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 Bezpieczeństwo

USG1100
Zintegrowana brama zabezpieczająca 
— Seria Extreme

•	Najnowszej	generacji	firewall	(NGFW)	o	średnim	

zasięgu dla małych i średnich firm

•	Kompleksowa	obsługa	modemów	3G/LTE	USB,	

równoważenie	łącz	WAN	i	obsługa	połączenia	

zapasowego

•	Wbudowany	kontroler	WLAN	do	centralnego	

zarządzania punktami dostępowymi i łatwej 

rozbudowy sieci

•	Ochrona	przed	zagrożeniami	z	firewall,	

antywirusem, antyspamem, filtrowaniem treści 

2.0,IDP, patrolowaniem aplikacji i inspekcją SSL

•	Zaawansowane	połączenia	SSL,	IPSec,	L2TP	

over	IPSec	VPN	oraz	VPN	High	Availability	(HA)

•	Równoważenie	łącz	WAN	z	obsługą	HSIA

* Seria urządzęń zabezpieczających wymaga opcjonalnej 1 rocznej 
lub jednorazowej licencji dla usługi Extra Hotspot Management

•	Najnowszej	generacji	firewall	(NGFW)	o	ultra	

wysokiej wydajności dla średnich i dużych firm

•	Lepsze	zarządzanie	z	ujednoliconymi	regułami	

i obsługą Single Sign-On (SSO)

•	Kompleksowa	ochrona	przed	zagrożeniami	

wraz z firewall, antywirusem, antyspamem, 

filtrowaniem treści 2.0, IDP, patrolowaniem 

aplikacji i inspekcją SSL

•	Zaawansowane	połączenia	SSL,	IPSec,	L2TP	

over	IPSec	VPN	oraz	VPN	High	Availability	(HA)

•	Zarządzanie	Hotspot	i	wbudowany	kontroler	

WLAN	do	centralnego	zarządzania	punktami	

dostępowymi	i	wygodnej	rozbudowy	sieci	WLAN

•	Równoważenie	łącz	WAN	z	obsługą	HSIA

* Seria urządzęń zabezpieczających wymaga opcjonalnej 1 rocznej 
lub jednorazowej licencji dla usługi Extra Hotspot Management

USG310
Zintegrowana brama zabezpieczająca 
—	Seria	Advanced
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 Bramy

•	Dwa moduły radiowe w standardzie IEEE 802.11 

a/b/g/n	(2.4	GHz	i	5	GHz)

•	Wbudowany generator kont, autoryzacja na 

stronie www i system rachunków

•	Obsługa	zewnętrznych	serwerów	RADIUS

•	Rachunki	SMS	z	obsługą	protokołu	ViaNett

•	Wbudowany	kontroler	WLAN	do	centralnego	

zarządzania punktami dostępowymi i wygodnej 

rozbudowy	sieci	WLAN

•	Równoważenie	łącz	WAN	z	obsługą	HSIA

UAG2100/UAG4100
Zintegrowana brama zabezpieczająca
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 Sieć Nebula Cloud

•	Responsywna konstrukcja strony oraz 

intuicyjny interfejs

•	Wielozadaniowość i podgląd z wielu stron

•	Reguły uprawnień administrowania

•	Raportowanie wydarzeń przeszłych oraz 

w czasie rzeczywistym

•	Narzędzia	do	automatycznej	i	inteligentnej	

konfiguracji lokalnej

•	Rozbudowane narzędzia do zarządzania 

zdalnego

•	Konfiguracja alertów o zmianach

•	Ochrona przed błędną konfiguracją i utratą 

połączenia	z	NCC

•	Konfiguracja audytowania loginów

•	Certyfikaty SSL i czas wygaśnięcia

NCC
Centrum	kontroli	Nebula

•	Punkty dostępowe 2×2 802.11ac z obsługą     

przepustowości	do	1.2	Gbps	(NAP102)

•	Punkty dostępowe 3×3 802.11ac z obsługą 

przepustowości	do	1.75	Gbps	(NAP203,	NAP303,	

NAP353)

•	Podwójnie	zoptymalizowana	antena	(NAP203)

•	 Inteligentna	konstrukcja	anteny	(NAP303)

•	Odporna	obudowa	IP66	(NAP353)

•	Automatyczna	konfiguracja,	instalacja	bez	

konfiguracji

•	Zabezpieczenia klasy enterprise 

i optymalizacja RF

•	DCS, równoważenie łącz i inteligentne 

sterowanie klientami

Seria NAP
Punkty dostępowe 11ac zarządzane przez 
chmurę	Nebula
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•	Gigabitowy	przełącznik	dostępowy	

z  ozbudowaną funkcjonalnością L2

•	Obsługa	serwerowych	połączeń	10GE	dla	

wysokiej	przepustowości	sieci	(NSW200-28P)

•	Konfiguracja	ACL	i	VLAN	przyjazna	

użytkownikowi

•	Technologia	optymalizacji	jakości	głosu	i	ruchu	

wideo wraz z wysokim budżetem zasilania o 

mocy	375	watów	(NSW200-28P,	NSW100-28P)	

oraz	180	watów	(NSW100-10P)

Seria NSW
Przełączniki PoE zarządzane z chmury

•	Pełna	kontrola	sieci,	zabezpieczeń	i	aplikacji	z	

poziomu chmury

•	VPN	site-to-site	nie	wymagający	konfiguracji

•	Bezpieczeństwo	sieci	z	najnowszej	generacji	

zaporą Firewall, IDP i funkcją patrolowania 

aplikacji*

•	Wbudowane	DHCP,	NAT,	QoS	oraz	zarządzanie	

VLAN

•	Obsługa	statycznego	routingu	i	dynamicznego	

DNS

•	Reguły	zabezpieczeń	oparte	na	identyfikacji	

i zarządzanie aplikacjami

*	 Wszystkie	bramy	zabezpieczające	Nebula	posiadają	
jednoroczną	licencję	na	usługę	IDP	oraz	Application	Patrol

Seria NSG
Bramy zabezpieczające zarządzane 
z chmury
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