FICHA DE DADOS

ARUBA CENTRAL
Aruba Central é uma poderosa solução de
gerenciamento de rede baseada em nuvem que
oferece análises integradas para insights de rede e
de negócios acionáveis.
Com a Central, a gestão dos access points instantâneos,
switches e controladores de filial da Aruba garante acesso,
visibilidade e controle a todo momento. Visitantes,
terceirizados e fornecedores podem acessar a rede sem fio
de visitantes utilizando um portal customizável de nível
empresarial.
Seja gerenciando um local ou muitos, a Central oferece o
poder da nuvem.

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO FIRMWARE
Simplifique e automatize seu gerenciamento de rede
enquanto mantém o controle completo.
• Execute atualizações de firmware com um clique ou
programe atualizações específicas.
• Gerencie licenças de dispositivos e contas de usuário com
diferentes níveis de acesso à Central.
• Crie grupos e marque dispositivos com etiquetas para
simplificar o gerenciamento e a configuração do firmware.

CONTROLE DE ESTADO DA REDE E RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
Obtenha um resumo rápido do status da rede utilizando um
painel intuitivo. Analise mais profundamente para obter
informações mais detalhadas com apenas alguns cliques.
O design orientado a tarefas fornece visibilidade completa
sobre funcionamento de access points, switches e clientes juntamente com quaisquer alertas, mapeamento de
localização e conexões.
Isole problemas e solucione-os rapidamente com fluxos de
trabalho simples, detalhes específicos e recursos de pesquisa.
• Verifique os alertas por access point, nome do switch,
endereço MAC, número de série ou qualquer outro atributo
- e clique no dispositivo para obter mais detalhes.
• Verifique facilmente os clientes conectados, uso de
memória e firmware para solução rápida de
problemas.
• Acompanhe individualmente a conexão sem fio de um
cliente, incluindo a intensidade do sinal, a velocidade, o

RÁPIDA CONFIGURAÇÃO DA REDE
Simplifique a configuração da rede e descarregue os
recursos de TI simplesmente enviando access points Aruba
Instant, switches e controladores de filial para locais remotos,
e depois desembale e ative. Nenhuma experiência técnica é
necessária.
Uma vez conectado à Internet, a configuração e o firmware
são baixados automaticamente da Central. A sua rede estará
configurada e funcionando em minutos.
Com a nova aplicação móvel Central para iOS, a sua rede
está sempre ao seu alcance. Pode monitorar toda a sua rede,
receber notificações e fornecer um access point, switch ou
controlador com a simples leitura de um código de barras. O
gerenciamento de rede nunca foi tão fácil.

histórico de associação e o tipo de dispositivo.
• Identifique rapidamente os access points desonestos com
o Sistema Inalâmbrico de Detecção de Intrusão (WIDS).
• Inicie a interface de linha de comando diretamente em um
access point ou switch, se necessário.
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ANÁLISE AVANÇADA DO DISPOSITIVO
Proteja e otimize o desempenho da sua rede com inteligência
no nível do aplicativo e classificação de URL da Web incluída
com um painel interno do AppRF.
• Visualize e analise o tráfego com base em aplicativos
individuais, categorias de aplicativos, categorias da Web e
reputação na Web.
• Aproveite o conhecimento de tráfego específico do
aplicativo para definir e aplicar políticas de acesso
individuais.

• Use o acesso com redes sociais como Facebook, Google+,
Twitter e LinkedIn.

• Aproveite o Facebook Wi-Fi se tem um negócio com uma
página de negócios no Facebook.
Personalize as páginas de acesso para dispositivos móveis e
exiba logotipos, mensagens de boas-vindas personalizadas,
termos e condições, planos de fundo, cores e imagens, ou
simplesmente escolha os modelos existentes para um início
rápido e fácil.

ANÁLISE AVANÇADA DE PRESENÇA

RELATÓRIOS

Melhore o envolvimento do cliente e tome decisões de
negócios inteligentes com base na visibilidade da presença de
usuários móveis em locais e lojas de varejo.

Armazene dados indefinidamente para criar relatórios
contendo dados históricos para requisitos de conformidade
internos e externos.

Seu investimento em redes sem fio agora pode detectar a
presença de dispositivos móveis (conectados ou não) e
analisar padrões de tráfego, garantindo total privacidade. Este
insight é altamente valioso para empresas de varejo, locais e
departamentos de instalações em grandes organizações.
Os varejistas podem medir quantos clientes estão atraindo
para suas lojas, como eles estão envolvidos e comparar os
dados em diferentes locais e horários do dia para fazer
merchandising informado, layout, marketing e decisões de
pessoal.

• Veja a rede, o AppRF e capturas de tela de segurança
durante um período predefinido.
• Agende relatórios e receba relatórios automatizados por
e-mail. Exporte-os para PDF para monitoramento de baixo
esforço.
• Gere relatórios da indústria de cartões de pagamento
(PCI) que documentam se a verificação de segurança
adequada estava no lugar.

SEGURO E SEMPRE ATIVADO
Aruba Central é projetado desde o início para a nuvem,
garantindo a maior disponibilidade possível e serviço
ininterrupto.

• O projeto de arquitetura em escala Web oferece
desempenho responsivo, mesmo no trabalho com
grandes quantidades de dados.
• A redundância incorporada em todos os níveis inclui
o agrupamento e distribuição em vários centros de
dados para garantir que esteja sempre ativo.

• A conexão HTTPS com forte autenticação mútua através

ACESSO A REDE SEM FIO PARA VISITANTES
Personalize e simplifique o acesso ao visitante com o
gerenciamento de redes sem fio de visitantes totalmente
integrado, seguro e escalável incluído na sua assinatura da
Aruba Central.
Escolha métodos de autenticação bem conhecidos para
acesso de visitantes:

• Permita o acesso de visitantes anônimos ou acessos com
registro próprio.

• Permita que patrocinadores visitantes - como
recepcionistas, coordenadores de eventos e outras
pessoas que não sejam de TI - criem contas de visitantes
temporárias.

de certificados garante uma comunicação segura com os
produtos Aruba. Os certificados são armazenados em
chips TPM (Trusted Platform Module) no hardware Aruba
para o mais alto nível de proteção.

SUPORTE TÉCNICO INCLUSO
Aruba Central tem tudo o que você precisa para manter uma
rede empresarial totalmente operacional, incluindo suporte
técnico completo. A sua assinatura da Aruba Central inclui:
• Suporte telefônico e online para quaisquer problemas
técnicos com Aruba Central, access points Aruba
Instant, switches e controladores de filial da Aruba.
• Entre ao access point mais recente e altere
as versões de firmware.

FICHA DE DADOS

ARUBA CENTRAL

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO
Código

Descrição

SUB1-CNP-IAP-1

Assinatura de 1 ano para serviços da nuvem Aruba Central (Gerenciamento da Rede, Implantação das
Políticas Web) para 1 Access Point Instant, incluindo acesso a suporte telefônico/online 24X7

SUB3-CNP-IAP-1

Assinatura de 3 anos para serviços da nuvem Aruba Central (Gerenciamento da Rede, Implantação
das Políticas Web) para 1 Access Point Instant, incluindo acesso a suporte telefônico/online 24X7

SUB5-CNP-IAP-1

Assinatura de 5 anos para serviços da nuvem Aruba Central (Gerenciamento da Rede, Implantação das
Políticas Web) para 1 Access Point Instant, incluindo acesso a suporte telefônico/online 24X7

SUB7-CNP-IAP-1

Assinatura de 7 anos para serviços da nuvem Aruba Central (Gerenciamento da Rede, Implantação das
Políticas Web) para 1 Access Point Instant, incluindo acesso a suporte telefônico/online 24X7

SUB10-CNP-IAP-1

Assinatura de 10 anos para serviços da nuvem Aruba Central (Gerenciamento da Rede, Implantação
das Políticas Web) para 1 Access Point Instant, incluindo acesso a suporte telefônico/online 24X7

SUB1-CNP-MAS-1

Assinatura de 1 ano para gerenciamento em nuvem de 1 Switch Aruba, incluindo acesso
a suporte 24x7

SUB3-CNP-MAS-1

Assinatura de 3 ano para gerenciamento em nuvem de 1 Switch Aruba, incluindo acesso
a suporte 24x7

SUB5-CNP-MAS-1

Assinatura de 5 ano para gerenciamento em nuvem de 1 Switch Aruba, incluindo acesso
a suporte 24x7
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