
Cisco Meraki Go 
pro malé firmy
Snadné vytváření sítí

Dejte sbohem pomalému chodu firmy. Meraki Go je síťové řešení pro malé podniky založené 
na cloudu. Naše bezdrátové přístupové body, bezpečnostní brána a síťové přepínače spojují 
všechna vaše zařízení podporující WiFi připojená na jednom místě a vytvářejí rychlou, 
bezpečnou a spolehlivou síť, kterou lze snadno spravovat pomocí intuitivní mobilní aplikace.

3 KLÍČOVÉ PRVKY PRO PROSPERITU VAŠÍ FIRMY

Buďte proaktivní, 
ne reaktivní

Používejte obchodní aplikace, abyste mohli rychleji 
vyřizovat své úkoly a sledovat a spravovat celé spek-
trum činností od dodávek až po prodej. Jelikož jsou 
všechny tyto cloudové služby závislé na vaší síti, je 
více než vhodné zajistit si kontrolu nad její správou. 
S technologií Meraki Go získate nejenom výhodu 
před konkurencí, ale také:

Spokojenější zákazníci
Provádějte check-in hostů, nastavujte WiFi pro hosty, vy-
tvářejte věrnostní programy, přijímejte platby a realizujte 
další služby rychleji, aby se vám zákazníci rádi vraceli.

Produktivnější zaměstnanci
Týmy budou potřebovat mnohem méně času k řešení 
problémů s připojením k internetu, takže budou mít více 
prostoru pro sdílení souborů, vyřizování plateb kreditními 
kartami, kontakty se zákazníky a zajišťování úspěšného 
chodu firmy – to vše bez nutnosti zajišťovat profesionální 
IT služby.

Maximální zabezpečení
Základem je integrované bezpečnostní řešení s auto-
matickými aktualizacemi zabezpečení, díky kterému se 
vaše firma, zákazníci i zaměstnanci budou moci bezpečně 
pohybovat v on-line prostředí.

Trust the Strong

ALEF Distribution CZ, s.r.o. | Pernerova 691 /42, 186 00 Praha 8, 
Česká republika | Phone: +420 225 090 240
cz-sales@alef.com | www.alef.com



Trust the Strong

ALEF Distribution CZ, s.r.o. | Pernerova 691 /42, 186 00 Praha 8, 
Česká republika | Phone: +420 225 090 240
cz-sales@alef.com | www.alef.com

RYCHLEJŠÍ PŘIPOJENÍ

Začněte se spolehlivým 
hardware

Používejte obchodní aplikace, abyste mohli rychleji vyřizovat 
své úkoly a sledovat a spravovat celé spektrum činností od 
dodávek až po prodej. Jelikož jsou všechny tyto cloudové 
služby závislé na vaší síti, je více než vhodné zajistit si kontrolu 
nad její správou. S technologií Meraki Go získate nejenom 
výhodu před konkurencí, ale také:

Nastavení během pár minut
Nevyžaduje žádné znalosti síťové 
problematiky. Mobilní aplikace Meraki Go vám 
umožní nainstalovat, zkontrolovat a přidat 
zařízení do aplikace a uvést jej do provozu 
za méně než 10 minut.

Nastavte prioritu pro jednotlivé úkoly
Udržujte rychlost připojení WiFi vymezením 
šířky pásma pro různé aktivity, např. 
streamování videa, zvuku nebo on-line  
sdílení souborů.

Získejte informace o chodu své firmy
Sledujte kdykoli a odkudkoli, kdo se v síti 
pohybuje a jak ji používá.

Rozhýbejte vaše podnikání – rychle
Vytvořte více sítí, abyste oddělili obchodní, 
zaměstnanecká a zákaznická data – a provádějte 
správu šířky pásma u každé z nich. Jediným 
přepínačem můžete dokonce vytvořit zabezpečený 
přístup k síti WiFi pro hosty nebo zákazníky.

Zabezpečení bez potíží
Chraňte svou firmu před škodlivými weby  
a soubory ke stažení, aniž byste pro to museli  
cokoliv udělat.

Buďte informováni
Převezměte řízení a dostávejte příslušná upozornění 
– zjistěte, zda je hardware off-line, nebo které 
zařízení zabírá většinu šířky pásma. Pomocí nástrojů 
v mobilní aplikaci snadno a rychle provádějte 
případné opravy.
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Meraki Go Access Point Zvyšte pokrytí a maximálně zefektivněte všechny činnosti 
prováděné v rámci firemní WiFi. Stupeň krytí IP67 navíc 
zaručuje, že WiFi připojení nebude nijak ovlivněno 
nepříznivými podmínkami, např. deštěm nebo prachem.

Meraki Go Switch

Snadná správa všech vašich připojených zařízení  
pomocí inteligentních přepínačů.

Výhody zařízení

Meraki Go Security Gateway

Bezpečné směrování, procházení stránek a stahování – 
Toto je základní nástroj pro zabezpečení vaší firmy.

Výhody zařízení

• Máte přehled o tom, co zpomaluje nebo ohrožuje Vaši síť

• Povolte, nebo zakažte porty kdykoli na všech připojených zařízeních

• Zobrazte si události na portech a opravte špatné připojení  

nebo nesprávné konfigurace

• Vestavěné zabezpečení chrání Vaše uživatele před kybernetickými  

hrozbami, aniž byste Vy pohnuli prstem

• Zablokujte nevhodné weby, než Vás budou moci ohrozit

• Upravte několika klepnutími limity použití 

• Máte přehled o všech zařízeních, která jsou připojená k Vaší síti

• Zjistěte, jaký objem dat spotřebují zařízení připojená k Vaší síti

• Zobrazte si události na portech a vzdáleně je povolte nebo zakažte

• Díky PoE nevznikají žádné další náklady ani problémy s instalací 

dalších elektrických zásuvek, nebo vodičů

• Používejte hromadné nastavení portů

• Dostávejte rámcový přehled spotřeby energie

Výhody zařízení

• Máte pod kontrolou limity používání, zajistíte tak výkon kriticky  

důležitých aplikací pomocí několika klepnutí

• Aktivujte zabezpečenou síť WiFi pro své hosty nebo klienty  

pomocí jednoho přepínače

• Modely pro vnitřní i venkovní použití

• Zahrnuje montážní sadu pro instalaci na zeď nebo strop 

• Bez ohledu na to, kde se nacházíte, dostáváte oznámení o problémech  

s Vaší sítí prostřednictvím mobilní aplikace Meraki Go
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Zrychlete agendu, začněte se  
blížit k cíli
Díky rychlé síti s tablety, kiosky, 
telefony a prodejními systémy budete 
moci mnohem lépe naplnit očekávání 
zákazníků. Plynule procházejte 
mezi přidělováním míst, přijímáním 
objednávek, streamováním 
zábavy, přihlašováním personálu, 
odhlašováním zákazníků a dalšími 
aktivitami.

Dopřejte svým zákazníkům  
důvod k návratu
Díky WiFi pro hosty zákazníci získají 
vyhrazené pásmo, ve kterém budou 
moci surfovat po internetu, chatovat 
či nahrávat obrázky dokonce i ve 
vytíženém prostředí. V případě 
potřeby můžete nastavit časový 
limit hesla k zajištění vyváženého 
používání WiFi a lepšího dohledu  
nad tím, co prodáváte.

Dejte o tom vědět a ještě více  
rozšiřte věhlas svého podnikání
Přivítejte své zákazníky se značkovou 
cílovou stránkou pro přihlášení k síti 
WiFi, poté sdílejte svou prezentaci 
v sociálních sítích tak, aby se 
zákazníci mohli přihlašovat, sledovat, 
sdílet a psát ty nejlepší recenze  
vaší firmy.

MERAKI GO PRO POHOSTINSTVÍ

Větší nasazení, více 
loajálních zákazníků

Zvyšte spokojenost svých zákazníků pomocí spolehlivé 
sítě. Když svou síť posílíte o technologii Meraki Go, 
získáte bezpečnou a stabilní WiFi i pevnou síť a budete 
moci rychleji vyřizovat objednávky, požadavky a dotazy 
zákazníků.

Lepší služby pro všechny
Vyřešte omezení šířky pásma, 
tak aby sítě zůstaly plně funkční 
i v těch nejvytíženějších časech. 
Aplikace Meraki Go vám umožní 
nastavit limity používání internetu 
pro všechna zařízení připojená k 
jakékoliv z vašich sítí.

Prostor pro každého
Aplikace Meraki Go umožňuje 
vytvářet více WiFi sítí, takže 
můžete od sebe oddělit WiFi sítě 
určené pro hosty, obchodní služby 
a pracovní management – díky 
tomu pak můžete určovat priority 
pro zajištění důležitých obchodních 
operací a spokojenosti zákazníků.

Ochrana pro vás
Aplikace Meraki Go chrání vaši 
firmu před weby s neomezeným 
přístupem a webovými útoky, 
takže tyto počítačové hrozby jsou 
tím posledním, čeho byste se měli 
obávat.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: cz-sales@alef.com
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Poskytněte svým zákazníkům takové 
služby, které u nich vyvolají spokoje-
ný úsměv
V síti, která je nepřetržitě funkční, 
můžete bezproblémově načítat 
objednávky, provádět karetní 
transakce, vytvářet věrnostní 
programy a tisknout stvrzenky – 
u pokladny nebo vlastně kdekoliv.

Vše, co potřebujete k provozová-
ní skvělého podnikání, v jediné 
kombinaci
Síť podporující cloudové služby 
automaticky synchronizuje 
všechny vaše obchodní služby, 
včetně Shopify, Yelp, Quickbooks, 
DocubSign, MailChimp a dalších.

Mějte svou firmu pod kontrolou 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Ať už chcete spravovat šířku pásma 
pro bezpečnostní kamery, nebo 
chránit online uživatele ve svém
obchodě, máme pro vás vše 
pro zajištění fyzické i digitální 
bezpečnosti.

MERAKI GO PRO RETAIL

Uveďte do pohybu své 
podnikání

Získejte zákazníky nadšené jedinečnými zážitky v prodejně. 
Každá sekunda promarněná kvůli pomalému internetovému 
připojení zdržuje prodej a nutí zákazníky čekat. Naopak, 
když budou všechna připojená zařízení používat technologii 
Meraki Go, bude prvotní zážitek maximálně pozitivní.

Změna je dobrá
Většina vašich obchodních služeb 
nyní využívá cloudové technologie 
– zrovna tak by je měly využívat 
i vaše obchodní sítě. Využijte 
aplikaci Meraki Go k potěšení 
svých zákazníků po celou dobu 
jejich návštěvy a přeměňte jejich 
nakupování na jedinečný zážitek, 
kvůli kterému se budou rádi vracet.

Přihlašujte se odkudkoli
Mějte přehled o tom, jak vaše 
firma funguje, i když jste na 
cestách. Zobrazte si všechna 
připojená zařízení, od tabletů 
po bezpečnostní kamery, přímo 
z aplikace Meraki Go, abyste si 
nemuseli dělat žádné starosti bez 
ohledu na to, kde se momentálně 
nacházíte.

Prostor pro každého
S aplikací Meraki Go můžete 
vytvářet více WiFi sítí, takže 
od sebe můžete oddělit sítě 
vyhrazené pro obchodní záležitosti, 
sítě určené pro hosty a sítě pro 
pracovní management – díky tomu 
pak můžete určovat priority pro 
zajištění důležitých obchodních 
operací a spokojenosti zákazníků.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: cz-sales@alef.com
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Sledujte svou síť
Sledujte statistiky sítě v reálném 
čase a odkudkoli a získejte okamžitý 
přehled o připojených klientech, 
abyste mohli zajistit hladký chod sítě. 
Spravujte nastavení pro videohovory, 
aplikace VoIP, nahrávání, stahování, 
sdílení souborů, virtuální meetingy a 
další.

Omezte prostoje
Bez ohledu na to, jaké je vaše 
pracovní prostředí, s rychlou sítí 
budou vaši zaměstnanci více 
koncentrovaní a mobilní zařízení 
budou neustále připravena a rychle 
fungující.

Zajistěte bezpečnost personálu, 
klientů a návštěvníků
Zajistěte si komplexní ochranu 
firemních dat, dat klientů 
a zaměstnanců až po síťové vybavení, 
aniž byste pro to museli cokoliv 
udělat.

MERAKI GO PRO MALÉ PODNIKY

S důvěrou je práce 
mnohem snazší

Můžete zůstat v klidu, protože víte, že vaše produktivita 
bude vždy zajištěna. Kancelářská prostředí představují 
pro sítě trvalé zatížení, kdy zaměstnanci často přepínají 
mezi různými aplikacemi a nástroji pro spolupráci. 
Dokonce i krátký výpadek může znamenat hodinové ztráty 
produktivity pro celý tým. Tomu můžete zabránit s aplikací 
Meraki Go.

Přiřazujte priority úkolům
Nedovolte, aby vám přerušená 
telekonference zabránila v 
získání další smlouvy. Omezujte 
provoz nepodstatných aplikací – 
například, když někdo při práci 
streamuje video – tím zajistíte 
dostatečnou kapacitu pro vaše 
obchodní aktivity.

Snadný monitoring
Identifikujte problematická místa 
a zajistěte jejich nápravu, ještě než 
dojde k nežádoucímu přerušení 
naléhavé práce. Oznámení 
z aplikace Meraki Go vás upozorní, 
když vaše síť přejde do režimu 
off-line, případně když některé 
z připojených zařízení využívá 
nepřiměřenou šířku pásma.

Bezpečnost na jedno klepnutí
Zajistěte, aby návštěvníci v síti 
nezískali přístup k nejtajnějším 
finančním datům tak, že vytvoříte 
až čtyři samostatné, zabezpečené 
sítě WiFi. Oddělte uživatele od 
jiných sítí, abyste se nemuseli 
obávat, že se citlivé informace 
dostanou k nepovolaným osobám.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: cz-sales@alef.com


