WiFi acessível e
confiável para escolas
Os pontos de acesso de WiFi
cnPilot™ E400 e E500 da
Cambium Networks foram
projetados para levar serviços
de WiFi acessíveis e confiáveis
para ambientes corporativos
e educacionais.

Nosso gerenciador de rede cnMaestro™ permite aos administradores configurar e controlar facilmente
sua rede WiFi, ao mesmo tempo em que fornece insights sobre a utilização da rede e a experiência
dos usuários.

Gerenciamento flexível: Controlador local ou baseado na nuvem.
Seguro, confiável: Segurança corporativa; ferramentas remotas de resolução de problemas.
Portal de convidado integrado: Não é necessário hardware adicional.
Controle de tráfego de dados: Acesso regulado de acordo com as políticas da escola.
Acesso programado à WLAN: Coordenação com o horário escolar.
Cobertura dentro e fora dos prédios: interna e externa.

ACESSO FINANCEIRAMENTE VIÁVEL SEM CUSTOS ADICIONAIS
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WIFI INTERNO cnPILOT™ E400

• Rádios de banda dupla, 802.11ac.
• Segurança corporativa, roaming.
• Portal de convidado integrado.
• Controles de acesso ao tráfego de dados.

WIFI EXTERNO cnPILOT™ E500

• Acesso à WLAN por agendamento.
• Suporte à malha sem fio.
• Melhor desempenho e capacidade
da categoria: 256 clientes, 16 WLANs.

GERENCIADOR DE REDE cnMAESTRO™
• Plataforma local ou baseada na nuvem.
• Configure e gerencie facilmente diversos
dispositivos de rede.
• Opere sua rede de forma centralizada
com fluxos de trabalho poderosos no
gerenciamento de firmware, eventos de
dispositivo, alarmes e visualização do
histórico das estatísticas.
• Monitore toda a rede remotamente
com poderosas ferramentas de
resolução de problemas.
• Serviços como portal de convidado,
login por rede social e acesso baseado
em voucher
Para obter mais informações, acesse:
cambiumnetworks.com
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