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Principais benefícios
SOLUÇÃO 802.11AC DE ALTO DESEMPENHO
E CUSTO BAIXO
• BeamFlex e ChannelFly patenteados

para alcance estendido, capacidade
de gerenciamento previsível e alta taxa
de transferência mesmo em ambientes
congestionados e com tráfego intenso

• Solução corporativa com serviços

Smart Wireless

• Taxa de transferência teórica de 866

Mbps (5 GHz) e 300Mbps (2,4 GHz)

PONTO DE ACESSO 11AC
DE MENOR FORMATO
• Invólucro discreto e plano, que possibilita

uma instalação rápida e fácil

OPÇÕES FLEXÍVEIS DE IMPLANTAÇÃO
• Podemos proporcionar várias opções

de implantação, dependendo das
necessidades do cliente

• O suporte a PoE padrão 802.3af permite

que as empresas usem switches PoE
existentes sem atualizações caras

ZoneFlex R310
O ponto de acesso de menor formato com
tecnologia 802.11ac
Com a ampla disponibilidade de dispositivos móveis, os clientes precisam de
uma experiência de WiFi de alta qualidade e que vá além da conectividade
básica. As empresas de pequeno e médio porte (PMEs) enfrentam o
desafio de oferecer uma conectividade de alta velocidade confiável e capaz
de suportar aplicativos que demandam uma intensa utilização de banda.
Entretanto, devido a restrições de orçamento, a maioria das PMEs recorrem
a soluções de WiFi projetadas para residências, que deixam a desejar
quando é necessário lidar com as espectativas do cliente moderno.

Como o ZoneFlex R310 ajuda a solucionar
esses desafios?
O novo ponto de acesso para ambientes internos (AP) Ruckus ZoneFlex
R310 oferece redes sem fio 802.11ac confiáveis a preços acessíveis.
Aproveite o alto desempenho de RF com as inovações de RF patenteadas
da Ruckus, como a tecnologia de antena adaptativa BeamFlex, o ChannelFly
para maximizar a taxa de transferência e serviços Smart Wireless, como as
análises em tempo real e de localização SPoT para aprimorar a experiência
de WiFi. Com seu formato ultracompacto, a instalação é rápida e fácil na
maioria dos ambientes.
O ZoneFlex R310 oferece suporte para uma variedade de opções de
implantações, atendendo às crescentes necessidades das empresas de
pequeno e médio porte: desde o gerenciamento centralizado ao baseado
em nuvem para implantações de larga escala. Comece a usar o R310
hoje mesmo e desfrute das plataformas de gerenciamento e controle
ZoneDirector ou SmartZone. Para implantações de pequena escala em
apenas um local, a versão Unleashed do ZoneFlex R310 está disponível para
reduzir ainda mais o TCO devido à arquitetura sem controlador.
Para implantações de pequena escala em apenas um local, a versão
Unleashed do ZoneFlex R310 está disponível para reduzir ainda mais o TCO
devido à arquitetura sem controlador.
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